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Abonnement digitaal Apokalyps Nu!
Het wintermagazine 2015-2016 van Apokalyps Nu! is 
voorlopig het laatst verschenen nummer. 
Een abonnement is derhalve op dit moment niet mogelijk. 
Mocht u echter geïnteresseerd zijn in een abonnement 
indien wij wederom besluiten tot uitgifte van het magazine, 
dan kunt u dit via bovenstaand mailadres laten weten. U 
krijgt dan een herinnering, wanneer wij weer opstarten.
Voor de weblog, waarop dagelijks een artikel uit de media 
verschijnt, dat veelal gericht is op de actualiteit, kunt u zich 
opgeven via onze hier boven aangegeven website. U krijgt 
dan dagelijks een mail met een link naar het verschenen 
artikel. 

Foto voorblad: Parelmoerwolken...
 (Frank Gerritsen 2003)

Inleiding
Colofon

Michaël met draak

Zeer gewaardeerde lezer van Apokalyps Nu!,

In dit laatste winternummer van 2016 hebben we 
weer een aantal interessante onderwerpen bij elkaar 
kunnen plaatsen. Met dank uiteraard aan hen die 
voor de vorm en inhoud hebben gezorgd. Neemt 
niet weg dat dit voorlopig ook het laatste nummer 
van Apokalyps Nu! zal zijn. Graag verwijs ik naar 
het begeleidende schrijven bij de verzending van 
deze uitgave.
De laatste maanden zijn de ogen van de wereld 
vooral gericht geweest op het Syrische conflict en 
in samenhang daarmee, de vluchtelingencrisis, de 
brute aanslagen in Parijs, en het gevaarlijke inci-
dent met het door de Turken neergeschoten Rus-
sische vliegtuig. Gevaarlijk omdat de Turken een 
directe confrontatie met de Russen hebben ge-
zocht die, God behoede ons, heel gemakkelijk had 
kunnen escaleren naar een situatie van confron-
tatie tussen een aantal nucleaire grootmachten. 
Een soort van Cubacrisis van 1962, een dreigende 
atoomoorlog tussen de Verenigde Staten (NAVO) 
en Rusland, maar dan in onze tijd. Is het overdre-
ven deze vergelijking te maken? Gelukkig hebben 
de gematigde krachten het voorlopig gered en rie-
pen velen op tot de-escalatie van het conflict. Het 
zal wel nooit duidelijk worden of de Turken, lees 
Erdogan en zijn directe vertrouwelingen, op eigen 
houtje hebben gehandeld of dat ze rugdekking van 
de NAVO hadden. Er is veel voor te zeggen dat 
het incident al ruim van tevoren was voorbereid 
en er sprake is geweest van een duidelijke provo-
catie. Nogmaals, we weten niet of de Turken met 
steun van Washington dit gevaarlijke spel hebben 
gespeeld. Laten we niet vergeten dat even daar-
voor zich een ander desastreus gebeuren had afge-
speeld: het Russische passagiersvliegtuig dat eind 
oktober, in Egypte, als gevolg van een bomaanslag 
werd verwoest en die aan alle 224 inzittenden het 
leven kostte. Het gebeuren liet bij mij de indruk 
van een strafexpeditie achter, hoewel de algemene 
verklaring die van een terroristische aanslag door 
IS, (Islamitische Staat) is geweest. Ik bedoel een 
strafexpeditie door mogendheden die helemaal 
niet zo blij zijn met de Russische aanwezigheid 
in Syrië, en dat zijn er best wel veel. Ik zou ze-
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Inleiding
ker ook niet willen uitsluiten dat Rusland zat te 
wachten op een onverantwoord Turks ingrijpen, 
waardoor de Russen de mogelijkheid kregen om 
het Turkije van Erdogan te kunnen isoleren. Het 
is immers geen geheim meer dat Turkije een be-
slissende rol heeft gespeeld bij de machtsuitbrei-
ding van Islamitische Staat en uit zijn op de val 
van het regime van de Syrische president Assad, 
bondgenoot immers van Rusland. Bij de aanslagen 
in Parijs, hadden we te maken met een goed geor-
ganiseerde reeks van aanslagen. Is het niet verwon-
derlijk dat de media de wereld opeens verdeeld in 
de ‘bad guys’ (Islamitische Staat) en de good guys 
(de rest van de wereld)? Terrorisme is tot aartsvij-
and nummer één gebombardeerd, maar de vraag 
die in de mainstream-media nauwelijks wordt ge-
steld is die naar de grote hoeveelheden boter op de 
hoofden van de regeringsleiders. Wat is de westerse 
betrokkenheid eigenlijk geweest bij de opbouw en 
financiering van extremistische groeperingen in de 
wereld? Op onze website, d.m.v. de blog gaan we 
hier regelmatig op in. We moeten ook niet verge-
ten dat indien er sprake is van goed georganiseerde 
aanslagen, we altijd rekening moeten houden met 
de betrokkenheid van grote inlichtingendiensten. 
We beleven apocalyptische tijden. U bent van ons 
gewend dat we steeds weer proberen in te gaan op 
de achtergronden van de tijdsfenomenen. We zijn 
daardoor in staat, een moment van bezinning te 
creëren en ons bewustzijn te sterken. Want als een 
ding duidelijk is geworden, dan is het wel dat het 
tegenwoordig vooral om bewustzijn gaat, een strijd 
die zich afspeelt op het gebied van de menselijke 
ziel. Het is daarom nu aan u, om als lezer te be-
oordelen of de zeer uiteenlopende artikelen in dit 
nummer aan deze bewustzijnsverruiming hebben 
bijgedragen. Succes!

Fredie de Mooy

Bali, Indonesië

Valse Vlag
VALSE VLAG AANSLAGEN

Inleiding (Apokalyps Nu!)

Het wordt in onze tijd steeds moeilijker waarheid 
van onwaarheid te onderscheiden, werkelijkheid van 
onwerkelijkheid. En dit gaat in onze tijd zeker op 
in het geval van het plegen van terroristische aan-
slagen. Steeds weer blijkt uit de geschiedenis dat de 
werkelijke daders, of het werkelijke brein achter de 
aanslag(en) vaak pas vele jaren later aan het licht 
komt. Dat komt omdat de media en de bezitters van 
de mediakanalen wereldwijd, steeds meer in handen 
zijn gekomen van steeds minder mensen die vaak 
heel bepaalde belangen dienen. Mediakanalen zijn 
in de moderne tijd verworden tot pr-bureaus waar-
door de publieke opinie eenvoudig kan worden be-
speeld. Het oogt misschien onschuldig, maar na de 
aanslagen in Parijs stelde facebook wereldwijd aan 
haar leden de mogelijkheid voor om hun profiel door 
middel van een Franse vlag in te kleuren. Uiteraard 
uit medeleven met de slachtoffers hebben velen deze 
handeling verricht. Getuige van medeleven met de 
slachtoffers van de brute daad. Twee dagen vóór de 
aanslagen in Parijs was er in Beiroet een verschrik-
kelijke aanslag door IS gepleegd die in de media 
nauwelijks aandacht kreeg. Waarom heeft Facebook 
toen niet haar leden de mogelijkheid geboden hun 
profiel met de vlag van Libanon in te kleuren? Het 
is maar een klein recent voorbeeldje van selectieve 
verontwaardiging die door de media (inmiddels dus 
ook de sociale media) gestuurd kan worden. Waar-
heid en onwaarheid zijn in onze tijd steeds lastiger 
uit elkaar te houden. Ik las enkele stukken en in-
terviews van een Amerikaanse mensenrechtenacti-
vist en oud marine-oorlogsveteraan, Ken O’Keefe, 
die de veelvuldig ge-(mis)bruikte naam ISIS, als 
volgt verklaarde: ISraëli Intelligence Services. Fic-
tie of werkelijkheid? Een boute uitspraak die hij in 
verband bracht met de aanslagen in Parijs die door 
Islamitische Staat werd opgeëist. Hij vroeg zich af 
waarom Israël, tijdens het vijfjarige bestaan van IS, 
nooit door hen is aangevallen. 
Complotten zijn slechts theorie totdat de waarheid 
boven tafel komt. Gelukkig is er nog een oud gezeg-
de die we daarom maar moeten koesteren: ‘al is de 
leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel’. 
Dat geldt in ieder geval voor de hieronder opgesom-
de terroristische aanslagen of plannen daartoe. Het 
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is misschien goed, ook wederom na de aanslagen in Parijs, ons hier bewust van te worden – mocht dit nog 
niet het geval zijn.

54 gedocumenteerde valse vlag aanslagen, of plannen daartoe

Bron: http://gedachtenvoer.nl/page/54-valse-vlag-aanslagen.html
Er zijn veel gedocumenteerde valse vlag aanslagen, waarbij een regering een terreuraanslag uitvoert ... en 
dan valselijk de vijand beschuldigt voor politieke doeleinden.

Mensen zijn eenvoudig voor de gek te houden 
In de volgende 54 gevallen zijn er overheidsambtenaren die de aanval uitgevoerd hebben (of serieus een 
aanval voorgesteld hebben) en dit schriftelijk of mondeling bekend hebben. (Bronnen zijn te raadplegen via 
links in het originele artikel.
1. Japanse troepen plegen een aanslag met een kleine explosie op een spoorlijn in 1931, en valselijk China 

beschuldigd om een invasie van Mantsjoerije te rechtvaardigen. Dit staat bekend als het "Mantsjoerije-
incident" of het "Manchurian Incident". Het Tokyo Internationale Militaire Tribunaal: "Een aantal van 
de deelnemers in het plan, met inbegrip van Hashimoto [een hooggeplaatste Japanse legerofficier], heb-
ben bij diverse gelegenheden hun aandeel in het plot bekend en hebben verklaard dat het doel van het 
'incident' was een excuus te bieden voor de bezetting van Mantsjoerije door het Kanto-leger

2. Een nazi-SS-er verklaarde op het Neurenbergproces, dat - in opdracht van het hoofd van de Gestapo - 
hij en enkele andere nazi-agenten een valse aanval pleegde op hun eigen mensen en toeschreven aan de 
Polen om de invasie van Polen te rechtvaardigen.

3. Nazi generaal Franz Halder, die ook getuigde tijdens de processen van Neurenberg, zei dat nazileider 
Hermann Göring opdracht gaf tot het in brand steken van het Duitse parlementsgebouw in 1933, en 
vervolgens valselijk beschuldigingen uitte aan de communisten voor de brandstichting.

4. Sovjetleider Nikita Chroesjtsjov heeft schriftelijk toegegeven dat het Rode Leger van de Sovjet-Unie 
het Russische dorp Mainila in 1939 beschoten heeft - terwijl de beschuldiging voor de aanval naar Fin-
land ging - als basis voor de lancering van de "Winter oorlog" tegen Finland. De Russische president 
Boris Jeltsin verklaarde dat Rusland de agressor in de Winter Oorlog is geweest.
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5. Het Russische parlement, de huidige Russische president Poetin en de voormalige Sovjetleider 

Gorbatsjov hebben allemaal toegeven dat Sovjetleider Jozef Stalin beval zijn geheime politie tot de 
executie van 22.000 Poolse officieren en burgers in 1940, en vervolgens, ten onrechte, de nazi's beschul-
digde.

6. De Britse regering geeft toe dat het tussen 1946 en 1948, 5 schepen gebombardeerd heeft die Joden 
transporteerden die probeerden te vluchten voor de Holocaust om de veiligheid in Palestina op te zoe-
ken, het opzetten van een nep-groep genaamd "Verdedigers van het Arabische Palestina", waarna de 
pseudo-groep de verantwoordelijkheid voor de aanslagen ten onrechte opeisten.

7. Israël geeft toe dat in 1954, een Israëlische terroristische cel die actief was in Egypte aanvallen pleegde 
met bommen in verschillende gebouwen, waaronder Amerikaanse diplomatieke faciliteiten, vervolgens 
"bewijs" achter lieten ten nadele van de Arabieren, zodat die als de daders naar voren zouden komen 
(een van de bommen ontplofte te vroeg, waardoor de Egyptenaren de aanslagplegers konden identifice-
ren, en een aantal van de Israëli's bekende later).

8. De CIA geeft toe dat het Iraniërs inhuurde in 1950 om te poseren als communisten en bomaanslagen 
pleegden in Iran om het land op te zetten tegen zijn democratisch gekozen premier.

9. De Turkse premier gaf toe dat de Turkse regering bomaanslag op een Turks consulaat in Griekenland 
uitvoerde in 1955 - en ook schade bezorgde aan de nabijgelegen geboorteplaats van de stichter van het 
moderne Turkije - en weet het aan Griekenland, met als doel tot het aanzetten van het anti-Griekse 
geweld.

10. De Britse premier gaf toe aan zijn minister van Defensie, dat hij en de Amerikaanse president Dwight 
Eisenhower, een plan in 1957 goedgekeurd had, om aanslagen in Syrië uit te voeren en de schuld te 
geven aan de Syrische regering als een manier om ‘regime-change’ te bewerkstelligen. (Noot: dit soort 
aanslagen zijn aan de orde van de dag. Lees het boek: Confessions of an Economic Hit Man by John 
Perkins) 

•	 (11 t/m 21) De voormalige Italiaanse premier, een Italiaanse rechter, en het voormalige hoofd van de 
Italiaanse contraspionage hebben toegeven dat de NAVO, met de hulp van het Pentagon en de CIA, 
terreuraanslagen in Italië en andere Europese landen in de jaren '50 hebben uitgevoerd en de schuld 
gaven aan de communisten, zodat mensen support gaven aan de regeringen in Europa bij hun rally in 
de strijd tegen het communisme. Een deelnemer aan dit voorheen geheime programma verklaarde: "Je 
moest burgers, vrouwen, kinderen, onschuldige mensen, onbekenden met elk politiek spel aanvallen. 
De reden was heel simpel. Zo moesten deze acties het Italiaanse publiek overtuigen en dwingen zich te 
wenden tot de staat om te vragen om meer veiligheid (Toetreding tot de NAVO) Zo werden ook ter-
roristische aanslagen uitgevoerd in Frankrijk, België, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Nederland, 
Noorwegen, Portugal, het Verenigd Koninkrijk en andere landen. 

11. de moord op de Turkse Premier (1960)
12. bombardement in Portugal (1966)
13. het Piazza Fontana bloedbad in Italië (1969)
14. terreuraanslagen in Turkije (1971)
15. de Peteano bomaanslag in Italië (1972)
16. schietpartijen in Brescia, Italië en een bomaanslag op een Italiaanse trein (1974)
17. schietpartijen in Istanbul, Turkije (1977)
18. het Atocha bloedbad in Madrid, Spanje (1977)
19. de ontvoering van en moord op de Italiaanse premier (1978)
20. de bomaanslag op het treinstation van Bologna in Italië (1980)
21. beschieten en doden van 28 shoppers in de provincie Brabant, België (1985)
22. In 1960 suggereerde de Amerikaanse senator George Smathers dat de Amerikanen een valse aanval 

lanceerden op Guantánamo Bay, die ons het excuus gaven om de strijd te openen en de omverwerping 
van Castro zou geven".

23. Uit officiële State Department documenten blijkt dat, in 1961, het hoofd van de Joint Chiefs en andere 
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Valse Vlag
hoge ambtenaren, het opblazen bespraken van een consulaat in de Dominicaanse Republiek om een 
invasie in dat land te rechtvaardigen. De plannen werden niet uitgevoerd, maar ze waren allemaal be-
sproken als serieuze voorstellen.

24. Zoals toegegeven door de Amerikaanse overheid uit onlangs vrijgegeven documenten blijkt, dat in 
1962, de Amerikaanse Joint Chiefs of Staff een plan ondertekend heeft om AMERIKAANSE vlieg-
tuigen op te blazen (met behulp van een uitgewerkt plan door het verwisselen van vliegtuigen), en ook 
om terroristische daden te plegen op Amerikaanse bodem, en de schuld aan de Cubanen te geven om 
een invasie van Cuba te rechtvaardigen. (Operation Northwood)

25. In 1963 schreef het Amerikaanse ministerie van Defensie een document om aanvallen op landen binnen 
de Organization of American States te promoten- zoals Trinidad-Tobago en Jamaica - en vervolgens 
valselijk Cuba te beschuldigen.

26. Het Amerikaanse ministerie van Defensie stelde zelfs heimelijk voor een persoon in de Castro regering 
te betalen om de Verenigde Staten aan te vallen.

27. De NSA geeft toe dat ze gelogen hebben over wat er werkelijk gebeurde in het Golf van Tonkin incident 
in 1964 ... het manipuleren van gegevens zodat het lijkt alsof Noord-Vietnamese boten een Amerikaans 
schip onder vuur namen om zo een valse rechtvaardiging te hebben om de oorlog in Vietnam te voeren.

28. Een Amerikaanse Congrescommissie gaf toe dat - als onderdeel van zijn "Cointelpro" campagne - de 
FBI veel provocateurs gebruikt heeft in de jaren 1950 tot 1970 voor het uitvoeren van gewelddaden en 
deze valselijk te beschuldigen als politieke activisten.

29. Een Turkse generaal heeft toegegeven dat Turkse troepen een moskee op Cyprus in 1970 platbranden 
en de schuld in de schoenen van hun vijand geschoven te hebben. Hij legde uit: "In een Speciale Oorlog, 
zijn bepaalde daden van sabotage uitgevoerd en de schuld bij de vijand gelegd om de publieke weerstand 
te verhogen. We deden dit op Cyprus; we hebben zelfs een moskee afgebrand. Naar aanleiding van de 
ongelovige blik van de verraste correspondent zei de generaal," Ik geef een voorbeeld".

30. De Duitse regering heeft toegegeven dat, in 1978, de Duitse geheime dienst een bom tot ontploffing 
heeft gebracht in de buitenste muur van een gevangenis en daar "ontsnapping gereedschappen heeft 
achtergelaten" voor een gevangene - een lid van de Rote Armee Fraktion - die de geheime dienst ver-
antwoordelijk wilde stellen voor de bomaanslag.

31. Een Mossad-agent geeft toe dat, in 1984, de Mossad een radiozender in Gaddaffi's compound in Tri-
poli, Libië had aangebracht van waaruit door Mossad in elkaar geknutselde terroristische fake-berichten 
uitgingen, om Gaddaffi te beschuldigen van het oproepen tot terroristische daden... Ronald Reagan 
heeft Libië onmiddellijk daarna gebombardeerd.

32. De Zuid-Afrikaanse Waarheids- en Verzoeningscommissie ontdekte dat in 1989, het Burgerlijk Sa-
menwerking Bureau (een geheime tak van de Zuid-Afrikaanse Defense Force) een explosieven-expert 
benadert heeft en hem gevraagd heeft "om deel te nemen aan een operatie gericht op het in diskre-
diet brengen van het ANC [het Afrikaans Nationaal Congres] door het bombarderen van een politie 
voertuig van een opsporingsambtenaar aangesteld bij een moord incident ", en aldus het ANC van het 
bombardement te beschuldigen.

33. Een Algerijnse diplomaat en een aantal officieren in het Algerijnse leger hebben toegeven dat in de jaren 
'90, het Algerijnse leger vaak Algerijnse burgers heeft afgeslacht en dan de schuld voor de moorden aan 
islamitische militanten gaf.

34. De publicatie van het Amerikaanse leger uit 1994: Special Forces buitenlandse interne defensie Tactiek, 
Techniek en procedures voor de Special Forces - in 2004 geactualiseerd - beveelt het gebruik van ter-
roristen aan en het gebruik van valse vlag operaties om linkse regimes in Latijns-Amerika te destabili-
seren. Valse vlag terreuraanslagen werden uitgevoerd in Latijns-Amerika en andere regio's, uitgevoerd 
als onderdeel van de CIA "Dirty Wars". (boek/video: Confessions of an Economic Hit Man by John 
Perkins)

35. Evenzo een CIA "handleiding voor psychologische operaties", opgesteld door een CIA-contrac-
tant voor de Nicaraguaanse Contra-rebellen heeft gewezen op de waarde van het vermoorden 
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van iemand aan de eigen zijde om een "martelaar" voor de zaak te maken. Het handboek werd ge-
viseerd door de Amerikaanse overheid. De handleiding kreeg zo veel publiciteit van Associa-
ted Press, Washington Post en andere berichtgeving dat - tijdens het in 1984 gevoerde presidenti-
ele debat - President Reagan werd geconfronteerd met de volgende vraag op de nationale televisie: 
… Op dit moment worden we geconfronteerd met het buitengewone verhaal van een CIA-guerrilla 
handleiding voor de anti-Sandinistische contras die wij ondersteunen, die niet alleen pleit voor het 
vermoorden van Sandinisten maar het inhuren van criminelen om de guerrillas die wij steunen te ver-
moorden om zo martelaren te creëren.

36. Een Indonesisch feiten-zoek-team onderzocht gewelddadige rellen die plaatsvonden in 1998, en stelde 
vast dat "elementen van de militairen betrokken waren bij de rellen, waarvan sommige doelbewust uit-
gelokt werden".

37. Russische Senior militairen en officieren van de Russische inlichtingendiensten hebben toegeven dat de 
KGB Russische flatgebouwen in 1999 opblazen en Tsjetsjenen valselijk beschuldigd heeft, met het oog 
om een invasie van Tsjetsjenië te rechtvaardigen.

38. Volgens de Washington Post, heeft Indonesische politie toegeven dat het Indonesische leger Ameri-
kaanse leraren gedood heeft in Papoea in 2002 en de schuld van de moord aan een Papoea separatisti-
sche groep gaven, om die groep vermeld te krijgen als een terroristische organisatie.

39. De gerespecteerde voormalige Indonesische president geeft ook toe dat de overheid waarschijnlijk een 
rol had in de bomaanslagen in Bali.

40. Zoals gemeld door de BBC, de New York Times en Associated Press, Macedonische ambtenaren heb-
ben toegegeven dat de overheid 7 onschuldige immigranten in koelen bloede vermoord heeft en deed 
alsof het Al Qaeda soldaten waren die probeerden de Macedonische politie te vermoorden, om zo deel 
te kunnen nemen aan de "oorlog tegen het terrorisme/war on terror".

41. Senior politie-ambtenaren in Genua, Italië gaven toe dat - in juli 2001, op de G8-top in Genua - men 
twee molotovcocktails gegooid heeft en het neersteken van een politieagent hadden verzonnen, om zo-
doende het gewelddadige optreden tegen de demonstranten te rechtvaardigen.

42. De Amerikanen beschuldigden Irak valselijk voor het spelen van een rol in de aanslagen van 9/11 - zoals 
blijkt uit een memo van de minister van Defensie - als een van de belangrijkste argumenten voor de 
lancering van de oorlog in Irak. Zelfs nadat de Commissie 9/11 toegegeven had dat er geen verband was, 
verklaarde Dick Cheney dat het bewijs "overweldigend" was dat al Qaeda een relatie met het regime 
van Saddam Hoessein had, dat Cheney's informatie had die "waarschijnlijk" niet beschikbaar was voor 
de Commissie, en dat de media 'hun huiswerk niet deden' door over dergelijke banden te rapporteren. 
Top Amerikaanse regeringsfunctionarissen geven nu toe dat de oorlog in Irak begonnen is om de olie ... 
niet 9/11 of massavernietigingswapens. Ondanks eerdere "lone wolf " claims, zeggen veel Amerikaanse 
regeringsfunctionarissen nu dat 9/11 door de staat gesponsorde terreur was; maar Irak was niet de staat 
die de kapers steunde. (Veel Amerikaanse functionarissen hebben betuigd dat 9/11 een Amerikaanse 
valse vlag operatie was).

43. Hoewel de FBI nu toegeeft dat de anthrax aanvallen in 2001 door een of meer Amerikaanse overheids-
wetenschappers werden uitgevoerd, zei een senior FBI functionaris dat de FBI door ambtenaren van 
het Witte Huis in feite werd opgedragen om de schuld van de Anthrax aanvallen in de schoenen van Al 
Qaida te schuiven. Overheidsfunctionarissen bevestigen ook dat het Witte Huis geprobeerd heeft om 
de anthrax te linken aan Irak als een rechtvaardiging voor het omverwerpen van het regime in dat land.

44. De voormalige advocaat van het ministerie van Justitie, John Yoo stelde in 2005 dat de VS in het offen-
sief tegen Al-Qaeda zou moeten gaan, door "onze inlichtingendiensten een valse terroristische organi-
satie te laten creëren. Het kan zijn eigen websites, werving centra, trainingskampen, en fondsenwerving 
hebben. Het kan nep terroristische operaties lanceren en de schuld geven aan echte terroristische orga-
nisaties, helpen om verwarring te zaaien binnen de gelederen van al-Qaeda, waardoor agenten twijfelen 
aan de identiteit van anderen en om de geldigheid van de communicatie in twijfel te trekken. "

45. United Press International meldde in juni 2005: 
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Amerikaanse inlichtingendiensten melden dat een aantal van de opstandelingen in Irak nieuwe-type 
Beretta 92 pistolen gebruikt hebben, maar bij de pistolen waren de serienummers gewist. De nummers 
lijken niet fysiek te zijn verwijderd; de pistolen lijken te zijn gekomen van een productielijn zonder 
serienummers. Analisten wijzen erop dat het ontbreken van serienummers aangeeft aan dat de wapens 
bestemd waren voor de activiteiten van inlichtingendiensten of terroristische cellen met steun van de 
regering. Analisten speculeren dat deze wapens waarschijnlijk zijn van zowel de Mossad of de CIA.

46. Undercover Israëlische soldaten hebben in 2005 het gooien van stenen naar andere Israëlische soldaten 
toegegeven zodat ze de Palestijnen konden beschuldigen als een excuus om hard op te treden bij vreed-
zame protesten van de Palestijnen.

47. Quebec politie heeft toegegeven dat, in 2007, misdadigers die stenen naar een vreedzaam protest gooi-
den eigenlijk undercover Quebec politieagenten waren. 

48. Bij de G20 protesten in Londen in 2009, verklaarde een Brits lid van het parlement dat hij politieagen-
ten zag in burgerkleding die probeerden om de menigte tot geweld aan te zetten.

49. Egyptische politici geven toe dat werknemers bij de overheid onbetaalbare museum kostbaarheden ge-
plunderd hebben in 2011 om te proberen de demonstranten in diskrediet te brengen.

50. Een Colombiaanse leger kolonel heeft toegegeven dat zijn eenheid 57 burgers vermoord heeft, vervol-
gens kleedde men ze in uniformen en beweerden dat ze door rebellen gedood waren in een gevecht.

51. De zeer gerespecteerde schrijver voor de Telegraph Ambrose Evans-Pritchard zegt dat het hoofd van 
de Saoedische inlichtingendienst - Prins Bandar - onlangs toegegeven heeft dat de Saoedische regering 
"Tsjetsjeense" terroristen controleert.

52. Een hoge Amerikaanse bron gaf toe dat de Turkse regering - een collega-NAVO-land – met chemische 
wapens aanslagen heeft verricht die toegeschreven zijn aan de Syrische regering; en een hooggeplaatste 
Turkse regeringsambtenaar – heeft op tape toegegeven - plannen te hebben voor aanvallen en de schuld 
te geven aan de Syrische regering.

53. De Oekraïense chief security geeft toe dat de scherpschutter-aanvallen waardoor de Oekraïense staats-
greep begon, uitgevoerd werd om anderen te beschuldigen. Oekraïense functionarissen geven toe dat de 
Oekraïense sluipschutters beide zijden beschoten, om een maximale chaos te creëren.

54. Het Groot-Brittannië spionage agentschap heeft toegegeven dat zij "digitale valse vlag" aanslagen 
op doelen gepleegd hebben, zij beschuldigen vervolgens anderen door onterechte beschuldigingen te 
schrijven.

Bron: prisonplanet.com
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DENKTANKS: DE COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS BEREIDT EEN 
AMERIKAANSE EEUW VOOR

William F. Engdahl

Opgericht in 1919 te Versailles

Wanneer men over een Amerikaans Rijk spreekt, dan blijken velen verrast te zijn. Hebben de Verenigde 
Staten sinds haar grondlegging aan het einde van de 18e eeuw, middels een bittere onafhankelijkheidsoor-
log, niet voor alle ‘onderdrukten’ van deze wereld gevochten voor het beeld van de ‘tempel der vrijheid’, als 
de ‘bewakers van de democratie’ en de ‘verdedigers van de politieke vrijheid’? En roept het vrijheidsbeeld in 
de haven van New York ons niet toe: “geef me uw vermoeiden, uw armen, uw geknechte massa’s”? Velen die zo 
positief over Amerika denken, vragen zich verward af waarom de Verenigde Staten in de laatste eeuw zovele 
oorlogen voerden en zoveel dood en vernietiging in de wereld brachten. Het antwoord is: omdat binnen het 
politieke establishment van de VS er altijd al twee volledig tegengestelde facties om de suprematie hebben 
gevochten.
In september 2014 maakte een professor van de universiteit van Princeton in het tijdschrift de ‘American 
Political Science Association’ een analyse van 2000 Amerikaanse wetten die het Congres in Washington 
sinds 1981, het jaar van de inauguratie van Ronald Reagan, had vervaardigd. De professor kwam tot de 
conclusie dat alle belangrijke wetten door de allerrijksten en de grote concerns gedicteerd waren en dat de 
doorsnee-Amerikaan niet meer in een democratie leefde waarin zijn stem werd gehoord. De studie zette 
uitgebreid uiteen dat Amerika tot een oligarchie verworden was. 1) Een oligarchie wordt gedefinieerd als een 
vorm van machtsuitoefening waarbij de macht door enkelingen of een bepaalde klasse wordt uitgevoerd. 
Doorgaans hebben we het hier over de superrijken, zoals in Rusland in de wilde jaren onder Boris Jelzin of 
zoals nu in de Oekraïne. Volgens deze definitie werd Amerika op zijn minst sinds de opgang van de indus-
trie die volgde na de burgeroorlog in de jaren na 1870, in grote mate door een oligarchie beheerst, wiens 
macht terug te voeren was op vijf á zes Wall Street banken.

De Morgan-bank en het vuile spel van Woodrow Wilson

Wanneer we teruggaan in de geschiedenis van deze invloedrijke banken, dan benaderen we de kern van 
de macht die achter alle noodlottige oorlogen sinds 1917 staan. Het was de tijd dat Woodrow Wilson zijn 
heilige belofte brak die hij in 1916 tijdens de verkiezingscampagne voor zijn herverkiezing gegeven had: 
Amerika buiten de grote oorlog te houden, die in Europa woedde, een oorlog die voor de veiligheid van 
Amerika nooit een bedreiging vormde. De oorlog in Europa bedreigde echter wel de financiële kern van 
de toenmalige Amerikaanse oligarchie – de ‘Money Trust van Wall Street’, zoals haar tegenstanders het 
noemden. 
In april van het jaar 1917, vijf maanden na zijn herverkiezing, vroeg Woodrow Wilson, ten overstaan van 
het Congres – zoals de wet het vereiste – om de formele oorlogsverklaring tegenover het Duitse Rijk en 
Oostenrijk-Hongarije. J.P. Morgan & Co, de machtigste bank van de wereld in die tijd, was het gelukt om 
hen tegen de wil van de onwetende Amerikanen, de oorlog in te sluizen, schijnbaar aan de zijde van En-
geland, Frankrijk en Italië. In werkelijkheid was het hen te doen om de macht van de bank over de failliete 
staten en rijken van Europa, inclusief die van Groot-Brittannië, uit te breiden. J.P. Morgan & Co had filia-
len in Londen en Parijs die ze zouden gebruiken om de controle over Europa aan het einde van de oorlog 
uit te breiden. 
Toen in april 1917, vlak voor de oorlogsverklaring van de VS, een geheime delegatie van de Engelsen, Fran-
sen en Italianen naar Washington kwamen, maakten zij de adviseurs van Wilson duidelijk dat de kredieten 
ter hoogte van 5 á 6 miljard dollar – naar de huidige waarde omgerekend zo’n 120 miljard dollar – die zij tot 
die tijd voornamelijk bij J.P. Morgan opgenomen hadden, niet terugbetaald konden worden. De Europese 



10
W

in
ter 

2015-2016
jaarg

an
g

      7

CFR
geallieerden stonden aan de rand van een nederlaag, aldus de delegatie tegenover Wilson. De ineenstorting 
van het Russische front na de machtsovername van de Bolsjewisten in 1917 maakte het de Duitsers mo-
gelijk om strijdkrachten naar het westen te verplaatsen. De delegatie in Washington verklaarde tegenover 
Wilson dat de kredieten van Morgan en andere Wall-Street banken, gebruikt waren voor de aanschaf van 
munitie bij Amerikaanse wapenfabrikanten en voor de bij Amerikaanse scheepswerven gemaakte oorlogs-
schepen. 2) De illegale Amerikaanse oorlogskredieten en de export van wapens aan de bondgenoten waren 
inderdaad tot 1917 met de factor 3 gestegen, welgeteld een enorm bedrag voor een land dat volgens het 
oorlogsrecht als neutraal werd beschouwd. De oorlogskredieten van Morgan hadden in de tot dan toe 
kwakkelende staalindustrie een grote vlucht genomen, waaronder Morgans US Steel en Bethlehem Steel. Het-
zelfde gold voor de opkomende Amerikaanse chemie-industrie, met Dupont, Hercules Powder of Monsanto 
Chemicals, alsmede munitiefabrikanten als Remington Arms en Cold Firearms en vele toeleveranciers. De 
productie van de Amerikaanse industrie was tussen 1914 en 1917 met het indrukwekkende getal van 32% 
gestegen, voornamelijk als gevolg van de leveringen aan de geallieerden die door de kredieten van Morgan 
mogelijk geworden waren.
Wilson stond nu voor de keus: of Amerika zou aan de zijde van de geallieerden mee gaan vechten of de 
geallieerden, met hun grote schulden, zouden de oorlog verliezen en de Amerikaanse banken en industrie 
zouden de gevolgen hiervan moeten dragen. 3) Gedreven door zijn adviseur Colonel Edward M. House, die 
vriendschapsbanden met Engeland had, koos Wilson voor de zijde van de Morgans. De intrede van de VS 
in de oorlog in 1917 deed de balans ten nadele van Duitsland verschuiven.
Nadat Duitsland op 11 november 1918 om 11.00 uur in de morgen in het bos van Compiègne in het Franse 
Picardie een wapenstilstand had ondertekend, namen de geallieerden onder leiding van Engeland en Frank-
rijk de vredesbesprekingen van Versailles op.

  
Foto genomen juist na het ondertekenen van de Wapenstilstand op 11 november 1918 in het 

bos van Compiègne. Op de voorgrond Maarschalk Foch (tweede van rechts), geflankeerd door 
twee Britse officieren: schout-bij-nacht Hope (uiterst rechts) en admiraal Wemyss. De wagon 

was aan Foch geschonken door de fabrikant, Compagnie Internationale des Wagons-Lits.
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Tegen de achtergrond van deze gesprekken riepen de machtige private bankiers van de City of London en 
Wall Street twee nieuwe private instituties in het leven, zodat ze er verzekerd van waren dat hun oligarchi-
sche politiek ingang tot de buitenlandse politiek van Engeland en de VS zou vinden. Aan Britse zijde werd 
het Royal Institute for International Affairs (RIIA) opgericht en haar Amerikaanse tegenhangen verkreeg 
de naam: New York Council on Foreign Relations (CFR) – een onschuldig klinkende naam voor een orga-
nisatie die vervolgens een strategie voor bijna 100 jaar oorlog ontwikkelde. 4)

Amerika’s Ronde Tafel

In de jaren vóór de eerste wereldoorlog vormde zich aan de universiteit van Oxford een groep elitaire verde-
digers van het Rijk, gefinancierd door de mijnbouwmagnaat Cecil Rhodes, die in Zuid-Afrika en Rhodesië 
met goud- en diamantmijnen een vermogen had opgebouwd. In zijn eerste testament had hij verklaard dat 
zijn vermogen ingezet moest worden voor “de expansie van de Britse heerschappij over de gehele wereld……
voor de instelling van een macht, die zo groot behoorde te zijn, dat het onmogelijk zou zijn om oorlogen te voeren en 
alleen de belangen van de mensheid zou dienen”. Ter ondersteuning van deze doelen richtten zijn aanhangers 
een geheime genootschap op. Zoals Rhodes benadrukte, zou de Jezuïetenorde als voorbeeld voor de op te 
richten genootschap dienen. 5) Om het ambitieuze doel ten behoeve van de globale macht – of, zoals Rhodes 
het voor zich zag, een globaal Brits wereldrijk – te bereiken, bouwden zijn volgelingen, in eerste instantie 
geleid door Lord Milner, een geheime organisatie op die bestond uit invloedrijke vertegenwoordigers uit de 
politiek en de financiële wereld alsmede uit de voornaamste Britse media. Daaronder waren de Londense 
kranten The Times en The Economist. 
Analoog naar de legende van koning Arthur en de ridders van de ronde tafel noemden zij hun informele 
geheim genootschap de ‘Round Table’. De groep die steeds in het geheim en achter de coulissen ageerde, 
streefde er met alle macht naar Engeland ertoe te bewegen om op 4 augustus 1914 in oorlog met Duits-
land te geraken. Londen had geduldig gewacht totdat andere landen de oorlog hadden verklaard om zo 
de indruk te vermijden dat Engeland deze oorlog graag wilde, een gegeven waarnaar de eigen diplomatie 
jarenlang toegewerkt had. 6)

De Amerikaanse historicus en Bill Clinton’s vroegere professor, Carol Quigley, van de invloedrijke Geor-
getown University in Washington, zette een aantal ‘prestaties’ van de Round Table groep op een rijtje die de 
wereld deed veranderen:
Zij veroorzaakte de Boerenoorlog tussen 1899 en 1902; ze richtte de Rhodes Trust op en beheerde haar (met het oog 
op de stimulering van het Britse Rijk – W.E.); ze riep tussen 1906 en 1910 de Zuid-Afrikaanse Unie in het leven; 
zij speelde een dominante rol bij het oorlogskabinet van Lloyd George van 1917 tot 1919 en domineerde de Britse 
delegatie bij de vredesconferentie van 1919; van 1920 tot aan 1940 had zij grote invloed op de verzoeningspolitiek 
tegenover Duitsland; en in grote mate controleerde zij en controleert nog steeds de bronnen en de geschiedschrijving 
van de Britse imperiale politiek en buitenlandse politiek sinds de Boerenoorlog. 7)

Kortom: Lord Alfred Milner en de leden van de Round Table organiseerden een van de belangrijkste com-
plotten – echte complotten, die hun stempel drukten op de wereldgeschiedenis van de vorige eeuw. Dankzij 
de controle die men uitoefende op de redactiepolitiek van de Londoner Times, die voor de Britse publieke 
opinie doorslaggevend was, kon de Round Table de besluitvormingsdragers in Engeland zo beïnvloeden dat 
die ervan overtuigd raakten dat Duitsland met haar dynamische groei, door haar bestaan, een dodelijke be-
dreiging vormde voor de toekomstige Britse heerschappij over de zeeën als ook voor de wereldwijde contro-
le over de handel en geldstromen. De Round Table verklaarde, dat uitsluitend door een preventieve oorlog de 
anders onvermijdelijke opmars tot wereldheerschappij van Duitsland tot stilstand kon worden gebracht. 8)

 
Een gedenkwaardig complot in hotel Majestic

Tijdens de vredesconferentie van Versailles in 1919 organiseerde de Britse Round Table in hotel Majestic 
in Parijs een gedenkwaardig complot. Het plan was om zusterorganisaties in Londen en New York op te 
richten. Deze zouden de strategie van een Anglo-Amerikaans partnerschap of, zoals Churchill en Roosevelt 
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later zouden zeggen, een ‘bijzonder Anglo-Amerikaans verbond’ – letterlijk, Anglo-American special rela-
tionship – oprichten. Het was Cecil Rhodes’ droom van een wereldrijk, anderen spraken over een Nieuwe 
Wereldorde. De uit deze samenkomst in Parijs ontstane New Yorkse zusterorganisatie, de New York Coun-
cil on Foreign Relations (CFR), werd tot de meest invloedrijke denktank in de geschiedenis van de vorige 
eeuw. Over haar werkelijke invloed op de politiek van de Verenigde Staten en in de wereld is tot op de dag 
van vandaag maar weinig bekend. En zo wilde men het ook. Niet voor niets kreeg de CFR de bijnaam: ‘de 
vesting van het Amerikaanse establishment’. De denktank begon als idee van de imperialisten van de Britse 
Round Table, geleid door Lionel Curtus. Lord Robert Cecil, de meest invloedrijke telg van de Londense 
banken-dynastie, stelde de ontmoetingsplaats in het hotel in Parijs ter beschikking. 

Het adviescomitee (The Inquiry), een groep van vertrouwelijke adviseurs van Woodrow 
Wilson bij de vredesbesprekingen van Versailles (1919) richtte aansluitend direct de New York 
Councel on Foreign Relations op teneinde de Amerikaanse buitenlandse politiek met de doe-

len van de internationale bankiers aan Wall Street en die van de City of London af te stemmen.

Daar vond op 30 mei 1919 achter gesloten deuren een eerste ontmoeting plaats. Bij deze ontmoeting en 
bij de vredesbesprekingen van Versailles gaven binnen de Britse delegatie de leden van de Round Table en 
de groep rond Cecil Rhodes de toon aan. Binnen de Amerikaanse delegatie in Versailles en bij het tref-
fen in hotel Majestic hadden de bankiers van het huis J.P. Morgan & Company, in die tijd de machtigste 
internationale bank, het voor het zeggen. 9) Tot de Britse delegatie bij deze gedenkwaardige ontmoeting in 
hotel Majestic behoorden de initiatiefnemers van de Round Table, Lionel Curtis, Philip Kerr (Lord Lothian, 
die voor de Tweede Wereldoorlog de Britse ambassadeur in Washington werd), Lord Cecil, die als staats-
secretaris op het ministerie van Buitenlandse Zaken het ontwerp voor de latere Volkerenbond ontwierp, en 
Geoffrey Dawson, de invloedrijke redacteur van de 
Londense Times.
De deelnemers van de Amerikaanse delegatie bij de 
vredesbesprekingen van Versailles waren persoonlijk 
geselecteerd door Colonel Edward Mandell House, 
de speciale adviseur van Wilson en grote vriend 
van Engeland aan wie zijn tegenstanders de bij-
naam “Wilsons Rasputin” gegeven hadden. Colonel 
House had de president met succes ertoe bewogen 
aan de zijde van Engeland aan de oorlog deel te ne-
men.

J.P. Morgan
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De internationale Wall-Street bank J. P. Morgan & Co was vooral verantwoordelijk voor de oprichting 
van de Fedeal Reserve Bank van 1913 en voor de intrede van de VS in de Eerste Wereldoorlog. Samen 
met de Rockefeller Group richtten de bankiers van J. P. Morgan in Versailles de New York Council on Fo-
reign Relations op, om zo de Amerikaanse buitenlandse politiek te bepalen.

De uitgekozen VS-delegatie in Versailles bestond uit een groep vertrouwelingen van Wilson die bekend 
stond onder de naam The Inquiry. Deze kring had de opdracht om plannen te ontwerpen voor de rol van 
Amerika in de wereld ná Versailles.
Onder de leden van de Inquiry, die bij de stichting van de CFR in hotel Majestic aanwezig waren, bevond 
zich ook de journalist Walter Lippmann, een grote vriend van Engeland en Amerikaans lid van de Round 
Table. In 1922 schreef Lippmann als medeoprichter van de Council on Foreign Relations de filosofie van 
deze nieuwe buitenlandpolitieke denktank voor de Amerikaanse oligarchen:
“De gemeenschappelijke belangen onttrekken zich grotendeels aan de publieke opinie die geleid zou moeten worden 
door een bijzondere klasse, voor wie de individuele belangen ver boven die van de lokale belangen uitgaan……
Dat het teweeg brengen van consensus verfijnd kan worden zal niemand bestrijden. Het proces van meningsvor-
ming is zeer zeker niet minder gecompliceerd dan men zou denken, en voor eenieder die dit proces begrijpt zijn er 
voldoende mogelijkheden tot manipulatie… dankzij het psychologisch onderzoek in combinatie met de moderne 
communicatiemiddelen, heeft de democratie een nieuwe wending genomen. Een revolutie is er gaande, oneindig veel 
betekenisvoller dan een verandering van economische macht… Zo heeft bijvoorbeeld het oorspronkelijke dogma van 
de democratie haar geloofwaardigheid verloren...” 10)

Andere leden van The Inquiry waren de geograaf Isaiah Bowman van de John Hopkins University alsmede 
leden van Amerika’s informele, hegemonievriendelijke fractie – zij zelf spraken over “America’s Manifest 
Destiny” – zoals James T. Adams van de patriciërsfamilie Adams, waaruit twee presidenten zijn voortgeko-
men. Ook erbij was Louis Brandeis, rechter bij het Opperste Gerechtshof die vroeger bij de formulering 
van de Federal Reserve-wet een sleutelrol had gespeeld. 11)

En tenslotte behoorden tot de Amerikaanse groep Abbott Lawrence Lowell van de Bosten “Brahmanen”-
familie Lowell, alsmede generaal Tasker H. Bliss, die tot aan mei 1918 stafchef van het Amerikaanse leger 
geweest was en bij de conferentie van Versailles als Wilsons belangrijkste afgezant fungeerde.
Het geld voor de leden van de werkgroep die de opdracht hadden om de plannen voor de beide Brits-Ame-
rikaanse zuster-denktanks te ontwerpen werd door J.P. Morgan & Co, via Morgans partner Thomas Lamont, 
verzorgd. 12) Beide organisaties – het Londense Royal Institute for International Affairs en haar zusterorgani-
satie in New York – werden dus door de leidende imperiale elite uit de financiële wereld en economie van 
beide landen opgericht. Ze waren niet bepaald - wat men gewoonlijk ‘democratisch’ zou noemen.
De Amerikaanse organisatie, de New York Council on Foreign Relations, zoals hij later zou heten, werd hoofd-
zakelijk door de Standard-Oil – groep van de Rockefellers, J.P. Morgan & Co en andere Wall-Street banken 
gefinancierd. Toen, zoals ook vandaag de dag, behoorde deze organisatie overeenstemming te bereiken 
tussen de meest invloedrijke private ondernemingen en de resultaten hiervan moest via de gecoördineerde 
lobbymacht tot politieke macht van de Amerikaanse regering worden. Het werkte bijzonder effectief, een 
vorm van corporatisme, vijf jaar vóór Mussolini’s economisch model in de Italiaans-fascistische tijd.

De CFR en de ‘Duitse oorlogschuld’ 

Het was 1921. Ondertussen had de Amerikaanse groep van de besprekingen in hotel Majestic overeen-
stemming bereikt die de naam, New York Council on Foreign Relations (CFR) zou krijgen en had men een 
gebouw in New York betrokken die door het bankiershuis J.P Morgan & Company en hun zakenpartners 
gefinancierd werd. Daar vonden ontmoetingen plaats die in elk opzicht hun stempel zouden drukken op de 
Amerikaanse buitenlandse politiek van de jaren na de oorlog. 
John Foster Dulles, een van de oprichters van de New York CFR en als advocaat werkzaam in Wall Street 
voor Rockefellers Standard Oil, kon Washington er in 1921 van overtuigen de noodlottige terugbetaling 
van de schulden van Engeland, Frankrijk en Italië op te eisen en schadeclaims voor Duitsland te vorderen. 



14
W

in
ter 

2015-2016
jaarg

an
g

      7

CFR
Deze sloegen een diepe wond in de Europese politiek van de jaren twintig. Onder Wilson had Dulles al 
een sleutelrol vervuld in Versailles met de formulering van het beruchte artikel 231 met betrekking tot de 
‘eenzijdige oorlogsschuld van Duitsland’ voor de Eerste Wereldoorlog. In een van de eerste uitgaven van 
Foreign Affairs, het nieuwe tijdschrift van de Council on Foreign Relations, schreef Dulles in 1921:
“Er bestaat geen oorlog zonder verliezen. Verliezen worden bij de eindafrekening in schulden gemeten. Schulden 
verschijnen in velerlei vormen, als interne schulden, herstelbetalingseisen, overeenkomsten tussen geallieerden en 
dienovereenkomstige. Ze worden doorgaans uitgedrukt in obligaties, schuldpapieren etc.” 13)

Volgens de berekeningen van Dulles waren Engeland en de andere geallieerden, bij een rentepercentage van 
5%, aan de Verenigde Staten zo’n 12,5 miljard Amerikaanse dollars verschuldigd. De in Versailles opge-
somde vorderingen van Engeland, Frankrijk en de andere bondgenoten tegenover Duitsland liepen op tot 
een bedrag van 33 miljard dollar – bedragen die voor die tijd als onvoorstelbaar beschouwd kunnen worden. 
In mei 1921 werd het totale bedrag uiteindelijk begroot op 132 miljard goudmarken (komt overeen met 
47.000 ton goud). 14)

Toen Engeland in 1931 eenzijdig de goudenstandaard opgaf en Washington de verdediging van de gouden-
standaard en daarmee ook de gigantische Europese kredieten aan het Bankhuis J.P. Morgan & Co overliet, 
beëindigde de Britse regering ook gelijktijdig de speciale relatie met J.P. Morgan & Co. Voor de eens zo 
machtige Wall-Street-bank betekende dit een schok waar ze niet meer van zou herstellen. 15)

Na 1931 begon de opmars van een andere groep binnen de Amerikaanse machtselite en tegelijkertijd ook in 
de hoogste kringen van de New York Council on Foreign Relations: de Rockefellers, vertegenwoordigd in 
de jaren dertig door 4 broers – de bankier David, de politicus Nelson, de eugenetica-expert John D. III en 
de ondernemer Laurance. Na de teloorgang van de Morgan-groep werden de Rockefellers tot op de dag van 
vandaag de onbetwiste, machtigste familie in de Amerikaanse geschiedenis. Vanaf 1931 lag aan de finan-
ciering van de CFR en de controle over de politieke oriëntatie van haar studies hoofdzakelijk de gebroeders 
Rockefeller ten grondslag.

Amerika’s CFR-Rijk: ‘De Amerikaanse eeuw’

In de dertiger jaren financierde de Rockefeller-stichting een zeer geheime studie genaamd The War and 
Peace Studies, uitgevoerd door leidende experts van de New York Council on Foreign Relations. De daaruit 
voortgekomen CFR Studies of the American Interest in the War and the Peace, beter bekend onder de meer 
pakkende, informele titel War & Peace Studies, werden tot aan 1945 voortgezet en beschreef een gedetail-
leerd plan voor de wereldwijde dominantie van de VS voor de tijd na de oorlog. CFR-lid en insider, Henry 
Luce sprak in 1941 in een hoofdartikel van Time-Life over de ‘Amerikaanse Eeuw’. De studies waren een 
ontwerp voor de toekomstige hegemonie van de VS, terwijl gelijktijdig de economische- en financiële elites 
van de families Rockefeller, Bush en Harriman in grootse stijl de opbouw van het Derde Rijk ondersteunde 
en met de verkopen aan hun ‘vijand’ Nazi-Duitsland grote winsten maakten die de normale proporties 
overstegen. Rockefellers Standard Oil en ondernemingen als Dow Chemical en DuPont ondersteunden de 
oorlogsmachine van het Derde Rijk toen die zich tegen de Sovjet-Unie richtte. 17)

De oplossing voor de paradox tussen de ‘Amerikaanse Eeuw’ en tegelijkertijd de ondersteuning van de 
oorlogsvoorbereidingen van Nazi-Duitsland ligt in het begrijpen van de Amerikaanse geopolitieke strate-
gie, die onder andere door Isaiah Bowman van de CFR en de geopoliticus Nicholas Spykman van de Yale 
universiteit werd beschreven. Deze wetenschappers ontwikkelden een specifiek Amerikaanse synthese van 
de analyse van de Engelsman Sir Halford Mackinder voor de geopolitiek, een definitie van de belangrijkste 
naties die voor de ondersteuning van de wereldwijde Amerikaanse dominantie na de oorlog – een Ameri-
kaans Rijk – nodig waren. 18)

Tijdens de oorlog vervolgden deze kringen binnen de CFR het doel om op de ruïnes van Duitsland, Enge-
land en Stalins Rusland de wereldwijde Amerikaanse hegemonie te bouwen. De Rockefellers en hun aan-
hang waren noch pro-Duits, noch pro-Engels. Ze streefden naar een Amerikaanse Eeuw en waren vooral 
pro-Rockefeller, en dat bijna gelijk een monarchie.
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         De gebroeders Rockefeller

Op de ene dag vormden ze een tactische alliantie met Nazi-Duitsland en de volgende dag met Rusland en 
Engeland. Het was simpelweg nuttigheidsdenken – een strategie bij het streven naar hun einddoel: de we-
reldwijde hegemonie van Amerika, de doctrine van ‘American Manifest Destiny’, hun leef- of wereldruimte.
In 1939 verleende de Rockefeller-stichting, in die tijd de meest invloedrijke private stichting in Amerika, 
de financiële middelen voor het project War & Peace Studies van de Council on Foreign Relations. De kringen 
rond Rockefeller wilden zoiets als een landkaart voor de wereld na de oorlog laten tekenen; een wereld 
waarin Washington het Britse Rijk als enige hegemoniale supermacht behoorde af te lossen.
Het CFR-Project begon reeds nog voordat de eerste tanks de grens met Polen overstaken. Tot de verkozen 
medewerkers behoorden Allen W. Dulles, die later als directeur van de CIA verwikkeld was in de moord 
op John F. Kennedy. Daarnaast de geopolitiek-adviseur van president Wilson in Versailles en tevens eerste 
directeur van de CFR, Prof. Isaiah Bowman en voorzitter was van de American Geographical Society. En 
Hanson Baldwin, de meest invloedrijke oorlogscorrespondent van de New York Times. 19)

Via Lauchlin Curry, de persoonlijke assistent van Franklin D. Roosevelt en voorheen medewerker van de 
Amerikaanse Centrale Bank, de Federal Reserve, kon de CFR de president direct informeren. Een van de 
belangrijkste voorstellen was de inrichting van een “Grand Area” na de Tweede Wereldoorlog, waardoor 
Washington de facto tot heerser over het wereldimperium zou worden. De “Grand Area” werd aldus gefor-
muleerd:
“Zoals duidelijk wordt, kunnen de Verenigde Staten zich – vanuit economisch standpunt – het beste verdedigen 
vanuit een gebied, dat het grootste deel van de niet-Duitse wereld omvat. Dat noemen wij “Grand Area”. Daartoe 
behoren het westelijk halfrond, het Verenigd Koninkrijk, de resterende gebieden van de Britse Commonwealth en 
Rijk, Nederlands-Oost-Indië, China en Japan… Daarbij is economische samenwerking die de integratie van de 
gebieden veiligstelt… noodzakelijk, om het economisch potentieel van de regio tevens in een militaire macht om 
te vormen, die tegelijkertijd de verdediging vormt van het gebied. Terwijl voor de Grand Area een goed functi-
onerende economische organisatie geschapen wordt, zullen we dit gebied zowel economisch als politiek, sterker en 
levenskrachtiger maken.” 20)

Daarmee werd enigszins datgene expliciet beschreven wat de Amerikaanse politiek van de Koude Oorlog 
zou worden van 1946 tot op dit moment. In het stuk werd ook de speciale Brits-Amerikaanse relatie tus-
sen Roosevelt en Churchill verklaard die na 1945 werd voortgezet. “De Brits-Amerikaanse relatie is de sleutel 
tot de integratie van de Grand Area, zowel als maatregel in oorlogstijd alsmede voor de door een van beide landen 
gewenste duurzame vrede. “De CFR-strategen van de tijd na de oorlog in Amerika, werden tot ‘baken van 
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de vrijheid’ en vorderaars van ‘democratie’ en de ‘vrijemarkteconomie’ – waarvoor zij het begrip van ‘het 
Amerikaanse systeem van het vrije ondernemersdom’ gebruikten. Bovendien ontwierpen de CFR-strategen 
als plaatsvervanger voor de door Engeland gedomineerde volkerenverbond de latere Verenigde Naties, in-
clusief het door Amerika gedomineerde Internationale Monetaire Fonds en de Wereldbank 22) Achter het 
idee van de Verenigde Naties stond Rockefeller ’s plan deze transnationale organisatie als instrument voor 
de imperiale plannen van Amerika in te zetten, zonder Amerika bij naam te noemen. Daadwerkelijk was 
het onroerend goed voor het hoofdkwartier van de VN in New York in bezit van de Rockefeller-Stichting 
die later door de stijgende prijzen in de omgeving van het hoofdkwartier, met hun onroerend goed een 
vermogen verdienden.
Onder de studieprojecten van de CFR bevonden zich onder meer de ‘gedetailleerde studie over plaats, pro-
ductie en handel van de belangrijkste goederen en producenten wereldwijd in het kader van Landblokken’ 
uit het jaar 1940 alsmede gedetailleerde plannen voor de ‘wederopbouw’ van Duitsland na de oorlog. 23)

Aangezien de CFR een private vereniging was, was het een uitstekende ‘broedplek’ waarvandaan de Ame-
rikaanse oligarchen de toekomstige leiders uitstekend konden volgen en selecteren. Die stuurden ze dan 
later naar belangrijke regeringsposten in Washington, waar zij de politiek voor hun Amerikaanse Eeuw 
konden omvormen. Na de Tweede Wereldoorlog kwam geen enkel regeringslid op een strategisch belang-
rijke positie die niet lid was van de CFR. Roosevelts minister van defensie Henry Stimson was directeur 
van de CFR. De Wall-Street bankier Norman Davis, voorzitter van de CFR tijdens de oorlogsjaren was 
regelmatig privé te gast bij de minister van Buitenlandse Zaken Cordell Hull. De experts van CFR War & 
Peace Studies ontwikkelden de strategie voor de Grand Area, voor de wereldwijde dominantie van de VS 
in de jaren na de oorlog. Een andere CFR-insider, de uitgever en eigenaar van het tijdschrift Time, Life en 
Fortune, Henry Luce, gebruikte zijn media-imperium voor de beïnvloeding van de publieke opinie zodat 
die de oorlogsdoelen van de CFR zouden ondersteunen. Gedurende de vijf jaren van het CFR-project War 
& Peace Studies droegen de Rockefellers meer dan 10 miljoen dollar bij. Die investering zal door de Roc-
kefellers vanwege hun dominante positie in de periode na de oorlog, waarbij ze Standard Oil als hefboom 
hadden ingezet, vermoedelijk rijkelijk hebben uitgebaat. 24)

De CFR werd als denktank van een Amerikaans Rijk opgericht. Iedere wezenlijke militaire inzet, hetzij 
in Vietnam, Korea, het Midden-Oosten of Latijns-Amerika was het resultaat van besprekingen binnen 
politieke kringen rond de CFR. In een opzicht waren ze bijzonder succesvol: zelfs tegenwoordig, bijna 100 
jaar na haar oprichting, hebben de meeste Amerikanen, laat staan die in het buitenland, nog nooit van deze 
naam gehoord.

De CFR nú

In november 2008, na zeven jaar die door oorlog bepaald was en de grootste economische- en financiële 
crisis van de VS, sinds de grote depressie van de jaren dertig, werd de jonge, dynamische Barack Obama tot 
de eerste zwarte president van de Verenigde Staten gekozen. In verkiezingstijd presenteerde hij zich als ‘out-
sider’ in Washington, die een einde zou moeten maken aan het nepotisme van ‘Big Oil’ en wapenindustrie 
uit het Bush-Cheney tijdperk – zijn slogan was ‘change!’. Na zijn aanstelling zette hij zo goed als allemaal 
CFR-leden in de belangrijkste posities van zijn regering. Dat waren onder andere Timothy Geithner, 
voorzitter van de Federal Reserve Bank van New York, die minister van Financiën werd, en oudminister van 
Financiën, Lawrence Summers, die directeur van de Nationale Economische Raad werd. Susan Rice, Oba-
mas nationale veiligheidsadviseur is tevens CFR-lid alsmede de oud-minister van defensie Chuck Hagel.
Geen enkele andere organisatie had tientallen jaren zo veel invloed op de politiek in Washington dan de 
Council on Foreign Relations. Op de lijst van posities die CFR-leden bekleedden, stonden acht presidenten 
van de Verenigde Staten, zeven vicepresidenten, 17 ministers van Buitenlandse Zaken, 18 ministers van 
Financiën en 15 directeuren van de CIA. CFR-leden kwamen zowel uit de Democratische- als de Republi-
keinse Partij voort – en bevestiging van wat steeds meer kiezers zijn gaan aanvoelen: tussen beide partijen 
zijn er in de grond van de zaak geen verschillen, hooguit in de toonval. Uit de kringen van de CFR-leden 
kwamen in het verleden – in regeringen van Democraten als Republikeinen – honderden staatssecretaris-
sen en hoge regeringsbeambten voort. 25) Vanuit de CFR kwamen de presidenten Herbert Hoover, Dwight 
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D. Eisenhower, John F. Kennedy, Richard M. Nixon, Gerald R. Ford, James E. Carter, George H. W. Bush 
en William J. Clinton alsmede de vicepresidenten Richard M. Nixon, Herbert Humphrey, Gerald R. Ford, 
Nelson A. Rockefeller, Walter Mondale, George H. W. Bush, en Richard Cheney. 26) De Amerikaanse mi-
nisters van Buitenlandse Zaken uit de kringen van de CFR waren Henry L. Stimson, Edward R. Stettinius 
Jr., Dean G. Acheson, John Foster Dulles, Christian A. Herter, Dean Rusk, William P. Rogers, Henry A, 
Kissinger, Cyrus R. Vance, Edmund S. Muskie, Alexander M. Haig Jr, George P. Schulz, Lawrence Ea-
gleburger, Warren M. Christopher, Madeleine H. Albright, Colin L. Powell, Condoleezza Rice, Hillary 
Clinton en John Kerry. En bijna alle ministers van Financiën en van defensie alsmede de CIA-directeuren 
kwamen uit de CFR voort. 27)

Wie zit in het bestuur van de CFR?

De bron van de macht, haar lidmaatschap, is informeel, het is een netwerk van bijna 4900 leden. Lid wordt 
men alleen door uitnodiging: een potentieel lid moet Amerikaans staatsburger zijn, zijn nominatie moet door 
een CFR-lid gedaan worden met goedkeuring door een ander CFR-lid; de goedkeuring voor het lidmaat-
schap ligt bij het bestuur. Wie zijn deze CFR-bestuursleden die die het lidmaatschap van de 4900 leden bepa-
len en feitelijk de controle hebben over het financieel beleid, de macht van de multinationals, de buitenland- 
en defensiepolitiek van het machtigste land van de wereld? Het CFR-bestuur zegt iets over het wezen van de 
macht in Amerika in de 21e eeuw. De Vicevoorzitter in 2014 was vroeger de directeur van Goldman Sachs, 
Robert Rubin, en later de minister van financiën onder Clinton. Hij hield toezicht over de deregulering van 
de financiële sector, die de weg bereidde voor het bedrog van de doorverkoop van hypotheken die vervolgens 
tot de crash van 2007 leidde. De tweede vicevoorzitter van de CFR was Carla Hills, de vroegere minister 
van handel voor de VS, directeur van JP Morgan Chase, de familiebank van de Rockefeller-familie en van 
David Rockefellers Trilaterale commissie, waar we op een ander moment ons mee zullen uiteenzetten. Zij is 
bovendien voorzitter van het comité voor Amerikaans-Chinese betrekkingen. 28) Onder de toenmalige (2014) 
CFR-bestuursleden bevond zich David M. Rubinstein, directeur van de Carlyle Group, s ’werelds grootste 
investeringsmaatschappij wiens bestuur bevolkt wordt voormalige CIA-directeuren, ministers van defensie 
en presidenten. Daarnaast Generaal (buiten dienst) John John P. Abizaid van de US Army, opperbevelhebber 
tijdens de Irakoorlog van 2003, de mediamagnaat David G. Bradley, directeur van de Atlantic Media Com-
pany, waartoe kranten en tijdschriften als The Atlantic, National Journal, National Journal Daily, Government 
Executive en The Hotline behoorden. En tenslotte de nieuwsmoderator Tom Brokaw (de beïnvloeding van de 
media met het oog op de publieke opinie ten gunste van de CFR-politiek behoort tot de belangrijkste functies 
van de CFR). 29) Andere CFR-directeuren zijn Laurence D. Fink, directeur van BlackRock, de grootste ver-
mogensbeheerder in de wereld die een bedrag van meer dan 4.59 triljoen dollar beheerd. Maar ook Stephen 
Friedman, de vroegere chef van Goldman Sachs en tegenwoordig van Stone Point Capital, een private-equity-
firma (participatiemaatschappij). Bovendien Ann M. Fudge van de Bill & Melinda Gates Foundation en de 
Rockefeller Stichting; Jami Miscik, president van Kissinger Associates, de internationale adviesfirma van oud-
minister van Buitenlandse Zaken en Rockefeller-insider Henry Kissinger. Tevens lid van het bestuur is Vin 
Weber, oudvoorzitter van het National Endowment for Democracy en directeur van het Aspen Institute. 30) Dit 
zijn de machtigste mensen die de leden van de CFR uitkiezen. Twee derde van de 4900 gekozen CFR-leden 
leven of in de omgeving van New York of Washington DC, de beide centra van de macht van de Amerikaanse 
oilgarchie. 31% komt uit het bedrijfsleven, 25% uit de academische wereld. Meer dan 248 huidige CFR-leden 
zijn bij de belangrijkste media werkzaam – een van de redenen, waarom het lidmaatschap van de CFR van een 
belangrijk regeringslid door de mainstream-media niet of nauwelijks vermeld wordt. Maar juist door haar be-
schikt de CFR, zoals reeds de Britse Round Table van voor 1945, over veel meer politieke macht. 31) Bovendien 
is er binnen de CFR nog een speciale categorie leden, namelijk via het ondernemers-lidmaatschap. Het zijn 
directeuren van 200 belangrijke internationale bedrijven uit verschillende sectoren die aan bijzondere CFR-
programma’s deelnemen. De grootste Wallstreet-banken, en andere handels- en investeringsbanken, verzeke-
ringsmaatschappijen en bedrijven voor strategische planning zijn naast oliemaatschappijen, wapenfabrikanten 
en mediaconcerns, het beste binnen de Council vertegenwoordigd. Tot de bedrijven behoren Citygroup, JP 
Morgan Chase, Boeing, The Blackstone Group, Conoco, Disney/ABC, Kissinger-McLarty Associates, IBM, Exxon 
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Mobil, Dow Jones/Wall Street Journal, Viacom/CBS, Time Warner, The Carlyle Group, Lehman Brothers, Morgan 
Stanley, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Credit Suisse, First Boston, Washington Post/Newsweek, Chevron, Texaco, 
Lockheed Martin, Halliburton, en Alliance Capital. Bij al deze bedrijven zitten 3 of meer leden in het bestuur. 
Op de ledenlijst staan namen als David Rockefeller, Henry Kissinger, Peter G. Peterson, George Soros, 
Maurice Greenberg, Robert Rubin, George P. Schultz, Alan Greenspan, Zbigniev Brzezinski, Richard B. 
Cheney, George Tenet, en John Sweeney (voorzitter van de vakbond AFL-CIO).
Met andere woorden: De New York Council on Foreign Relations staat in het centrum van het Amerikaans 
imperium, zowel formeel als informeel. In de loop van de jaren, in het bijzonder bij het begin van de Koude 
Oorlog, heeft het CFR en haar belangrijkste sponsoren en oligarchen, de gebroeders Rockefeller, een reeks 
van denktanks in het leven geroepen om de macht van dit imperium groter en groter te maken. Een van de 
eerste, de Bilderbergers, opereert sinds haar oprichting in 1954 in hotel Bilderberg in het Nederlandse Oos-
terbeek, grotendeels verborgen voor de ogen van het publiek. 

1. F. William Engdahl: ‘Elite-universiteit maakt het officieel: De VS zijn een oligarchie geworden’, KoppOnline.de, 13 november 
2014, http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/f-william-engdahl/elite-universitaet-princeton-macht-es-
offiziell-die-USA-sind-zu-einer-oligarchie-geworden.html.

2. Smedley D. Butler, Brigade general: War is a Racket. Los Angeles 1935, herdruk 2003, pag. 43 e.v.
3. Noot 2, zie vanaf pagina 10. In een fascinerende notitie met betrekking tot de geschiedenis van J.P. Morgan en Rockefeller, 

beschrijft Smedley Butler, een van de meest gedecoreerde oorlogshelden van Amerika uit zijn tijd, hoe in 1934 vertegen-
woordigers van J. P. Morgan; James Perkins, de voorzitter van Rockefellers National City Bank; John W. Davis, advocaat voor 
J. P. Morgan en Du Pont, die de wapenfabrikant Remington Arms leidde, hem benaderden. Bemiddelaar was Gerald G. 
Mcguire van de Wall-Street onroerendgoedfirma Grayson M.P. Murphy. In opdracht van de staatsgreepplegers probeerde 
Murphy, Butler, die bij het Amerikaanse leger vanwege zijn directheid zeer geliefd was, over te halen om deel te nemen 
aan een militaire staatsgreep tegen Franklin Roosevelt. Butler, die tot een van de belangrijkste tegenstanders van oorlog in 
het belang van deze concerns was geworden, zette onder ede, voor het Congres, de plannen voor een staatgreep uiteen.

4. Zie F. William Engdahl: Mit der Ölwaffe zur Weltmacht: Der Weg zur Neuen Weltordnung, Rottenburga. N. 2014, pag. 82
5. Gary Allen: Establishing the Establishment, hoofdstuk 5, “None Dare Call It Conspiracy”, http://www.biblebelievers.org.au/

nonedare.htm. 
6. Zie F. William Engdahl: Mit der Ölwaffe….., vanaf pag. 70
7. Carroll Quigley: The Anglo-American Establishment, New York 1981, pag. 5
8. F. William Engdahl: Mit der Ölwaffe…….vanaf pag. 70
9. Caroll Quigley: zie noot 7, vanaf pag. 182
10. Walter Lipmann: Public Opinion, hoofdstuk XV.
11. Wikipedia: ‘The Inquiry’, http://en.wikipedia.org/wiki/The_Inquiry.
12. Idem.
13. F. William Engdahl, Mit der Ölwaffe…..,blz. 83
14. Idem
15. F. William Engdahl: Der Untergang des Dollar-Imperiums, blz 108 e.v.
16. Idem
17. Idem, blz. 181 e.v.
18. Idem, blz. 164 e.v.
19. Wikipedia: ‘War and Peace Studies’, https://en.wikipedia.org/wiki/War_and_Peace_Studies
20. G. William Domhoff: ‘The Council on Foreign Relations and the Grand Area: Case Studies on the Origins of the IMF and the 

Vietnam War’, in: http://digitalcommons.fiu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1019&context=classracecorporatepower.
21. Idem
22. Idem
23. Idem
24. Idem
25. William F. Jasper: ‘Obama Picks Come From Same Old CFR Roster’, The New American, 26.11.2008, http://www.thenewameri-

can.com/us-news/politics/item/2474-obama-picks-come-from-same-old-cfr-roster.
26. Idem
27. Idem
28. CFR, Officers and Directors: Board of Directors, http://www.cfr.org/about/people/board_of_directors.html.
29. Idem
30. Idem
31. William F. Jasper
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HET BASISINKOMEN EN DE NIEUWE “POLITIEK VAN HET PARADIJS”

Reinout Wijbenga 

Er is al veel gezegd en geschreven over het basisinkomen, ook door mensen die het thema proberen te 
belichten vanuit de antroposofie. Een aspect dat tot nu toe in die discussie buiten beeld is gebleven, ligt in 
de overwegingen en agenda’s van belangrijke voorlopers van de beweging die zich voor het basisinkomen 
inzetten. Volkomen ten onrechte. Hieronder een toelichting. 

Dr. Guy Standing, hoogleraar Ontwikkelingsstudies aan de School for Oriental and African Studies (SOAS) 
in London en oud-topambtenaar van de International Labour Organization (ILO), is medeoprichter en 
mede-voorzitter van International Basic Income Earth Network (BIEN). Zeg maar de moederorganisatie 
van alle nationale clubs die zich inzetten voor het basisinkomen. Een belangrijke figuur dus. Hij heeft het 
begrip ‘Precariaat’ geïntroduceerd en zegt er onder meer het volgende over voor een publiek van sociaal-
democratische politici: 
"Het precariaat is voortgekomen uit de liberalisering die de globalisering heeft voortgebracht. Dat dienen politici 
zich te realiseren. Het is de nieuwe gevaarlijke klasse, nog niet wat Karl Marx zou omschrijven als een klasse op 
zichzelf, maar een klasse die aan het ontstaan is en die intern verdeeld is in boze en bittere facties.  
Het precariaat bestaat uit een diversiteit aan mensen die in onzekerheid leven, ze hebben alleen kortlopende baan-
tjes, kennen geen duidelijke loopbaanontwikkeling, het bestaat uit miljoenen gefrustreerde geschoolde jongeren die 
ontevreden zijn over wat ze voor zich zien, uit miljoenen vrouwen die misbruikt worden in onderdrukkende 
arbeid, uit groeiende aantallen criminelen die gebrandmerkt zijn voor het leven, uit miljoenen die worden gecate-
goriseerd als ‘gehandicapt’ en uit honderden miljoenen migranten over de hele wereld. Ze zijn denizens; ze hebben 
beperktere sociale, culturele, politieke en economische rechten dan de andere burgers om hen heen." 
"Het is, kort gezegd, de nieuwe gevaarlijke klasse. In heel Europa, is het precariaat rijp voor de Berlusconis, de 
Haiders, de Sarkozys, de BNP en de vele andere populisten die wachten op hun beurt. De volgende generatie pro-
gressieve moet hen confronteren met een politiek van het paradijs. Zo niet, dan ziet de toekomst er inderdaad heel 
onheilspellend uit." 1)

Opmerkelijk. Hier worden door Dr. Standing, voorzitter BIEN, even makkelijk tientallen miljoenen men-
sen van zeer uiteenlopende pluimage als ‘gevaarlijk’ neergezet.
 
Eén van die beleidsmaatregelen in de nieuwe politiek van het paradijs, en een heel cruciale, is het basisin-
komen. Zo heeft één van Standing’s artikelen als titel: “Het precariaat: basisinkomen in een politiek van het 
paradijs”.
 
Zo is hier het basisinkomen niet iets waardevols an sich, maar is een nuttig “opiaat” voor het volk. Onder 
meer bedoeld om zieltogende sociaal-democratische partijen in Europa een tweede leven te geven. Het is 
onderdeel van een reactionaire beweging. Want vallen onder Dr. Standing's precariaat niet even makkelijk 
de groeiende groep ZZP'ers, of de mensen die zoeken naar nieuwe samenlevingsvormen, verdienmodellen, 
geldsystemen enzovoort? En hoe zit het eigenlijk met de sociale impuls van de antroposofie? Als er één be-
weging in staat is om de bestaande orde te veranderen dan is het wel de antroposofische. Het basisinkomen 
misschien ook als obstakel tegen de sociale impuls van de antroposofie? 

Ook het fenomeen Thomas Piketty 2) lijkt een bouwsteen in de nieuwe ‘politiek van het paradijs’. Bedoeld 
om dingen vooral bij het oude te laten. In dit geval door het thematiseren van inkomensongelijkheid. ”Voor 
sommige experts van links is dat precies de figuur die Piketty begint te worden: een woordvoerder voor de 
gemarginaliseerden die de geloofwaardigheid en sterrenstatus heeft om hun zaak te verheffen tot main-
stream.” Piketty is echter geen ”Occupy”. Hij is nauw verweven met heersende elites, blijkt al bij oppervlak-
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kige bestudering van zijn achtergrond. Zo was hij onder meer docent aan elite-instituten als de London 
School of Economics (LSE) en de Paris School of Economics. 
 
Ook al spreekt Piketty zich niet expliciet voor of tegen een basisinkomen uit, wanneer men een synthese 
probeert te bedenken tussen zijn gepostuleerde super inkomensongelijkheid en extreme inkomensverdeling 
(zijn voorstel behelst onder meer 80% belasting op hoogste inkomens), lijkt een basisinkomen niet ver weg. 
Er zit patroon in de nieuwe politiek van het paradijs.
 
Er zijn mensen, serieuzer dan Dr. Standing of Piketty, die geloven dat een Paradijs of Koninkrijk op aarde 
mogelijk is. Dat zijn de Jezuïeten. En nu blijkt inderdaad dat deze club zich bijzonder interesseert voor het 
basisinkomen én voor het thema inkomensongelijkheid. Een willekeurig lijstje met namen van Jezuïeten die 
zich momenteel actief mengen in de discussie van het basisinkomen, op basis van een oppervlakkige inter-
net search: Herwig Büchele SJ, Dr. Friedhelm Hengsbach SJ, P. Gangolf Schüßer SJ en Etienne Perrot SJ. 

Voor wie een beetje vertrouwd is met de sociale leer van de katholieke kerk, mag dit geen verbazing wekken. 
Dorothee Schulte-Basta heeft in 2010 de verenigbaarheid van het basisinkomen met de katholieke sociale 
leer onderzocht. "Haar studie wijst uit dat het basisinkomen niet strijdig is met de kernprincipes maar in 
plaats daarvan helpt om ze te implementeren door menselijke waardigheid te realiseren, door het invoeren 
van solidariteit in de samenleving en door mensen te helpen zichzelf te helpen.” Het boek, het eerste Duits-
talige overzicht over dit onderwerp, is voorzien van een voorwoord van Birgit Zenker, hoofd van de KAB, 
de Duitse Katholieke Arbeiders Beweging. Als aanwijzing voor belangstelling vanuit katholieke hoek, kan 
verder gelden dat het secretariaat van het Basic Income Earth Network wordt geadministreerd vanuit de 
Katholieke Universiteit Leuven (sectie voor economische en sociale ethiek). Als we de Jezuïeten opvatten 
als een reactionaire groep en het basisinkomen als een reactionair sociaal idee, dan begrijpen we hun belang-
stelling nog beter. Is het basisinkomen niet gewoon een idee uit de koker van deze club? 

Het thema basisinkomen maakt mogelijk tevens onderdeel uit van de inter-faith dialogue, zeg maar het 
gesprek over toenadering tussen de Katholieke en de Protestantse kerk(en). Malcolm Torry, priester van 
de Church of England en een prominent voortrekker van BIEN, is tevens medeopsteller van de inter-faith 
strategie van de Church of England. De inter-faith dialoog is traditioneel ook weer een gebied waar de 
Jezuïeten zich zeer voor interesseren. 
 
En zowel Malcom Torry, Guy Standing áls Thomas Piketty zijn op enig moment verbonden geweest aan de 
al eerder genoemde London School of Economics. Nu ja, Dr. Standing heeft er een blog. De LSE wordt ge-
zien als een belangrijke kweekschool voor de financieel-economische elite van Groot-Brittannië. Daarnaast 
als kaderschool voor sociaaldemocratisch talent in Europa. LSE is voortgekomen uit- en nog steeds verbon-
den aan de invloedrijke Fabian Society. Medeoprichter toneelschrijver Bernard Shaw vertrouwde de Duitse 
Socialist, Eduard Bernstein toe, dat hij de Fabians de “Jezuïeten van het Socialisme wilde laten zijn" 3). 
Volgens Rose L. Martin is “de moederorganisatie Fabian Society van London vandaag wat het altijd is 
geweest: een revolutionair geheim genootschap, die schuil gaat achter een verleidelijk misleidend front van 
welwillendheid”. 4)

De Fabian Society is onder meer drijvende kracht achter de opkomst van New Labour en de Derde Weg-
beweging. Van de Fabian Society zijn volgens hun eigen website alle Britse Labour premiers lid geweest. 
Er valt sinds kort een opvallende toenadering tussen Labour en de Katholieke Sociale Leer te bespeuren. 
5) Prominente Labour politici als Lord Maurice Glasman pleiten ervoor de Katholieke Sociale Leer tot 
hoeksteen te maken van beleid. 6) Glasman geldt als goeroe en belangrijkste adviseur van voormalig Labour 
leider Ed Milliband. Glasman is verder lid van de Fabian Society 7) én regelmatige spreker bij LSE. Hij was 
onlangs de hoofdspreker tijdens het eerste door de Jezuïeten van Groot-Brittannië georganiseerde Faith 
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Matters Question Time. 8) Het lijkt wel of de Societas Jesu een achterdeurtje heeft naar de Fabians. Zal 
Labour bij een komende verkiezing soms het basisinkomen voorstellen?

De Jezuïeten roeren zich duidelijk in het publieke domein. Daarvoor spreekt ook het feit dat er voor het 
eerst in de geschiedenis van de katholiek kerk een Jezuïeten Paus is. Een Paus die zich mengt in allerlei 
politieke discussies. Van klimaatverandering tot de strijd tegen ISIS. Zien ze dat we in een belangrijke 
overgangstijd leven, met veel veranderingen op komst, die ze graag naar hun hand zetten? Deze club kijkt 
en plant als altijd ver vooruit. Of in deze plannetjes de antroposofie ook positief aan bod komt is onwaar-
schijnlijk. De Societas Jesu is bepaald geen vriend van Rudolf Steiner en zijn impuls. 

Tot slot zijn de Fabian Society en de LSE tevens altijd zeer close geweest met de financiële elite van hun 
tijd. Zo was een van de belangrijkste sponsoren van de LSE grootkapitalist David Rockefeller. Hij schreef 
aan Harvard een doctoraal these over het Fabian socialisme. Hij studeerde vervolgens links georiënteerde 
economie aan de LSE. Dit is niet zo gek, want zoals de Brits-Amerikaanse historicus en econoom Anthony 
Sutton al schreef: “Bankiers houden van socialisme”. Want socialisme gaat niet zozeer over inkomensverde-
ling maar is een methode voor consolidatie en controle over de welvaart. De band tussen LSE en financiële 
wereld is nog altijd hecht. Wie weet zien de topbankiers en investeerders van nu een basisinkomen ook best 
wel zitten? 

Daarmee komen we tot een voorlopige en voorzichtige conclusie. Het idee van het basisinkomen komt 
voort uit de Katholieke Sociale Leer. Het is voor bepaalde belangrijke voortrekkers, zoals Dr. Guy Standing, 
onderdeel van een strategie voor behoud van de status quo tegen allerlei ‘vernieuwingsbewegingen’, waar-
onder, wie weet, de antroposofie. Het wordt naast de katholieke kerk en aan haar gelieerde organisaties, on-
dersteund door bepaalde elite-organisaties en mogelijk zelfs vanuit de financiële wereld. De Jezuïeten, niet 
bepaald vrienden van Rudolf Steiner’s impuls, zijn de gangmakers. De middelen (“politiek van het paradijs”) 
die worden gebruikt zijn dubieus of ten minste niet geheel oprecht en eerlijk. 

Nu is dit natuurlijk niet het gehele verhaal. Maar het zou toch wel voldoende aanleiding kunnen zijn voor 
wie zich door de sociale driegeleding laat inspireren, om zich eens af te vragen hoe ze in deze beweging 
verzeild zijn geraakt? 
 

1. http://www.guystanding.com/files/documents/The_Precariat_-_Basic_Income_in_a_Politics_of_Paradise.pdf
2. http://nl.wikipedia.org/wiki/Thomas_Piketty
3. L. Martin, Rose, Fabian Freeway, High road to Socialism in the U.S.A.  Belmont, U.S.A. 1966, p. 26
4.  Idem, p. ix, p. 16
5.  file:///Users/reinoutwijbenga/Desktop/Catholic%20Social%20Teaching:%20Not-so-secret%20anymore%3F%20%7C%20

Thinking%20Faith.webarchive
6.  https://www.dur.ac.uk/resources/theology.religion/LordGlasmansLectureonCatholicSocialTeachingasPoliticalEconomy.

pdf
7.  http://www.fabians.org.uk/author/lord-maurice-glasman/
8.  http://www.jesuit.org.uk/question-time-farm-street-church
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UN-IDENTIFIED

Kees Kromme

Deze titel maakt direct al duidelijk wat het euvel is van veel literatuur waar Ufo's geduid worden. UFO is 
een afkorting van Unidentified Flying Object (ongeïdentificeerd vliegend object). We kunnen dan ook 
gevoegelijk stellen dat alles wat over dat thema gezegd en geschreven is een hoog speculatief gehalte heeft 
(ook vaak associatief ). Immers wat (nog) niet geïdentificeerd is, daarvan valt weinig zinnigs te zeggen. Zou 
er wel wat zinnigs over gezegd kunnen worden, zou men het over IFO hebben, Identified Flying Object 
(geïdentificeerd vliegend object).
Nu zijn er toch vele mensen die menen dat het UFO-probleem geheel of gedeeltelijk inderdaad identifi-
ceerbaar is, dat ze dus wel degelijk spreken over Ifos. Daartegenover staan ook weer zeer veel andere mensen, 
die deze identificaties bestuderende tot de conclusie komen dat deze niet op wetenschappelijke wijze te 
verifiëren zijn of waren.
Een ding is echter wel duidelijk, er zijn gewoon te veel (serieus lijkende) mensen die vertellen over ervarin-
gen met ufo's en de bijbehorende wezens, aliens, buitenaardsen, om het af te kunnen doen als louter alleen 
een product van een rijke fantasie of zelfs van een verwarde geest. Er moet kennelijk meer achter zitten.
Kortom het thema vraagt om de nodige reflectie en objectiviteit.
De vraag kan gesteld worden, wat (en hoe) zou eigenlijk identificeerbaar kunnen zijn aan vliegende objecten 
en meer nog aan ervaringen van mensen die met niet menselijke intelligenties gecommuniceerd zeggen te 
hebben? 
Het is niet de intentie om hier uitgebreid verslag te gaan doen van de vele ervaringen waarover mensen be-
richten. Deze worden als bekend verondersteld of men kan zelf enkele van de hier aangegeven linken naar 
bronnen vervolgen. 1) Met Google is het aantal hits trouwens ongeveer 76.200.000 resultaten!!!

Identificatiemethoden.

Ondanks de enorme vloed aan informatie lijkt één ding wel vast te staan. Fysieke bewijsstukken van ont-
moetingen (encounters) 5) met zowel vermeende ruimteschepen of aliens (buitenaardsen) ontbreken geheel. 
Of als de complottheorieën zouden kloppen, zijn/waren ze er wel maar zijn effectief verwijderd door be-
paalde belanghebbenden. 2)

Het schijnt dus niet fysiek aantoonbaar te zijn, dat er daadwerkelijk zulke ontmoetingen hebben plaatsge-
vonden. Toch zijn er legio verslagen van mensen, die zeggen ooggetuigen geweest te zijn, ja zelfs dat er met 
hen geëxperimenteerd zou zijn na ontvoering. (close encounters). 5) Ook zijn er legio foto's, 1) maar in ons 
tijdperk van Photoshop en een Hollywood die ons films voortoveren als bijv. Jurassic World met levens-
echt lijkende dinosaurussen, is ook dat geen bewijs meer. Dat wil niet zeggen dat alle foto's getrukt zijn of 
gemaakt met de bedoeling om de medemens te misleiden. Maar soms worden bijv. ook aparte wolkenfor-
maties al anders geduid dan overeenkomt met de werkelijkheid. Men ziet ook vaak wat men wil zien. Sub-
jectiviteit genoeg, maar er is juist behoefte aan objectiviteit! ANS oftewel Associatieve Naïeve Speculaties 
zijn er genoeg.

wolkformatie, door sommigen als Ufo (Ifo) geduid
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Dus we hebben te maken met getuigenissen van vele mensen, maar de fysieke bewijsstukken ontbreken. 
Immers er zijn geen materialen van bijv. gecrashte vliegende schotels, geen dode of levende aliens (waar 
men bijv. middels DNA in een laboratorium zou kunnen vaststellen dat deze van buitenaardse oorsprong 
zouden zijn). 2) 3) Ook zogenaamde operaties aan getuigen, litteken weefsel e.d. zijn daar geen bewijs voor, 
omdat ook vermeende implantaten van buitenaardse oorsprong niet gevonden zijn en zelfverminking niet 
uitgesloten kan worden. Uiteraard geldt ook hier weer de complottheorie these, dat bewijzen doeltreffend 
vernietigd zouden kunnen zijn. 2)

Identificatie op deze manier is tot op heden dus niet wetenschappelijk verantwoord overtuigend geleverd. 
Ook bij graancirkels is niet onomstotelijk vast te stellen dat deze niet van menselijke makelij zouden zijn. 
Hoewel er mensen zijn die zeggen dat ze zo ontzettend ingewikkeld in elkaar zitten, dat mensen dat niet 
zouden kunnen fabriceren. Diezelfde mensen weten echter wel dat bijvoorbeeld computerchips ook door 
mensen gemaakt zijn. Leg die maar eens onder een microscoop.
Maar als we de vele getuigenissen toch serieus willen nemen, moeten we kijken op welk gebied deze veel-
vuldig beschreven ervaringen misschien wel hebben kunnen plaatsvinden.

Bewustzijnstoestand.

Veel van deze literatuur overziende, kun je tot de overtuiging komen, dat de ervaringen van mensen plaats-
gevonden hebben in een veranderde bewustzijnstoestand. Een toestand tussen waken en slapen. (dat kan 
zowel bij het inslapen of bij het ontwaken zijn). Men beschrijft de dingen als een soort zeer realistische 
droom, waaruit men ontwaakt is en dan achteraf kennelijk het onderscheid tussen droom en waken niet 
meer goed kan maken, vanwege de levendigheid en realiteitswaarde van die droom. 45)

De gelijksoortigheid van dit soort ervaringen bij verschillende mensen duidt er dan toch op dat er iets aan 
ten grondslag moet liggen dat objectief karakter heeft. Van normale dromen weten we, dat deze heel indi-
vidueel verschillend kunnen zijn, hooguit dat bepaalde archetypen ook steeds weer kunnen terugkeren bij 
meerdere mensen. Maar ook heldere dromen kan men in het algemeen goed onderscheiden van het waak-
bewustzijn. Bij de genoemde ervaringen lijkt er wat anders aan de hand te zijn.
In het boek van Keith Thompson: Die andere Wirklichkeit: UFO´s, Engel, Elfen und Spiritualität 4) omschrijft 
deze o.a. het volgende:

De gebeurtenissen, in het bijzonder bij Maria verschijningen, lijken zeer op de Ufo-verschijnselen. Lichtbollen 
of lichtschijven dalen uit de hemel neer of zweven boven de bedevaartsoorden en vaak verschijnt er een lichtende 
gestalte. 4)
 
De titel van dit boek geeft al de richting aan waaraan door auteur gedacht wordt en waar deze auteur zich 
bij aan wil sluiten. “De andere werkelijkheid”. 
Verderop zullen we wat inzichten die men kan ontlenen aan de antroposofie te hulp roepen om bepaalde 
verschijnselen nader proberen te duiden.

(de?) Wetenschap.

Eerder werd er al gezegd dat er kennelijk geen wetenschappelijk aanvaarde identificatiemethoden konden 
worden toegepast op de bovengenoemde categorie encounters , first, second and third kind etc. 5)

Toch is men wel degelijk wetenschappelijk bezig e.e.a. uit te zoeken. Er is een onderzoeksinstituut die de 
naam SETI (search for extraterrestrial intelligence ) draagt. 6) Deze speuren het wereldhemelruim d.m.v. 
optische en radio-telescopen af naar tekenen van buitenaards leven en intelligentie. Op een van de satel-
lieten (door NASA) die men de ruimte in geschoten heeft, heeft men zelfs een metalen plaat geplaatst met 
daarop allerlei gegevens van de aarde, de mens en ons zonnestelsel. Men hoopt dat deze ooit gevonden 
wordt door buitenaardsen. Daarnaast ook nog een metalen grammofoonplaat met allerlei specifiek aardse 
geluiden. 7)

Van buitenaardsen wordt verwacht dat ze de kennis en de techniek hebben om e.e.a. te ontcijferen.
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Hoes van de Voyager Golden Record                                                           Golden record 

Als men signalen zou ontdekken die blijk zouden geven van niet aardse intelligentie, dan zou men deze 
informatie ook als "bewijs" zien, ook zonder de eerder genoemde (ontbrekende) fysiek aardse encounter 
identificaties. 5)+8)

Maar ook deze identificatie methode heeft tot nu toe niets opgeleverd. Behoudens dan weer de theorie van 
de complotlaanhangers, dat ook hier alle evident bewijsmateriaal onder de vloermat geveegd zou zijn door 
kwaadwillende instanties. 2)

Het vergaren van fysiek en informatief verifieerbare bewijslast van het bestaan van niet menselijk leven en 
intelligentie, doet men echter op een heel speciale manier. Men gaat er namelijk bij voorbaat van uit, dat als 
er zo'n intelligentie bestaat, dat deze moet voldoen aan bepaalde criteria.
Deze intelligentie moet bijv. ook over techniek beschikken, zoals kunnen communiceren middels golven 
van het elektromagnetische spectrum, Ufo's (eigenlijk Ifos's) kunnen bouwen, bijv. de lichtsnelheid kunnen 
omzeilen en ze moeten een aan de mens verwante biologie en intelligentie bezitten etc.
Je zou kunnen zeggen, dat de zogenaamde aliens moeten voldoen aan onze antropomorfe projecties.
Als voorbeeld van bepaalde eenzijdigheden die kleven aan deze criteria, het volgende. Als de mens er in zou 
slagen om zelf een levend grassprietje te scheppen, zonder deze te klonen o.i.d., maar helemaal te ontwik-
kelen vanuit de grondstoffen (mineralen) waarop deze groeit, dan zou men dat een hoge intelligente (intel-
lectuele) prestatie vinden. Want dat kan men namelijk op dit moment nog niet.
Men begint wel steeds meer wetmatigheden te ontdekken die in de natuur voorkomen, zoals bijv. de reeks 
van Fibonacci bij o.a. zonnebloemen en vele andere planten 9), maar men beschouwt de wonderen van de na-
tuur over het algemeen niet als de uiting van een intelligentie, behalve dan mensen die het creationisme aan-
hangen. Met "men" wordt hier de wetenschap bedoeld, wetende dat er niet een "DE wetenschap" bestaat. 
Zoals verderop zal blijken, heeft men vanuit de antroposofie reden om heel andere criteria op te stellen.
Bovengenoemde eenzijdige zienswijze moet op dit moment echter nog concluderen, dat de mens naast de 
dieren en eventueel planten, bacteriën, schimmels etc. tot nog toe het enige levende intelligente wezen in 
het universum is.
De wetenschappelijke logica verondersteld echter op grond van de geschatte afmeting van het heelal, de 
hoeveelheid melkwegstelsels, sterrenstelsels en zonnen, die bewoonbare planeten zouden kunnen hebben, 
dat er volop intelligent leven zou moeten zijn. Alleen hebben we (in hun opinie) dat nu nog niet ontdekt 
omdat de fysieke afstanden in het heelal zo kolossaal zijn. (in lichtjaren gemeten). Ook neemt men aan dat 
die intelligenties ons aardbewoners ook nog niet hebben gevonden, want anders zouden we al wel fysieke 
identificatie gehad hebben. (bewijsbare encounters 5). Zo is er een hele cirkelredenatie ontstaan. Uiteraard 
hier ook weer de opvattingen van de complotdenkers. 2)

Laten we deze huidige bevooroordeelde materialistisch georiënteerde wetenschap even achter ons en rich-
ten de blik op een aanschouwing die onze voorvaderen nog hadden. De bril van deze boven beschreven 
kennismethode dient afgezet te worden, want men wil alleen dat zien wat men wenst te zien en daardoor 
zien ze eigenlijk niets.
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Sprookjes, mythen, religie. 4)

Toegegeven deze subtitel geeft al niet direct de indruk, dat hier nu wel identificeerbare zaken aan de orde 
zullen komen. We komen in het gebied dat al eerder aangeduid werd, dat van de veranderde bewustzijns-
toestand, de andere werkelijkheid.
In de sprookjeswereld is er sprake van grote aantallen niet menselijke wezens. Om er maar wat te noemen, 
kabouters (gnomen), elfen, salamanders (vuurgeesten) etc. 41)

Ook in de mythologie wemelt het van deze (fabel)wezens al of niet menselijk, weerwolven, sprekende intel-
ligente draken, sprekende dieren, spoken, sfinxen, saters en faunen etc. 39)

In de verschillende religies komen we o.a. tegen: engelen(hiërarchieën), deva's, djinns etc. 
Dit alles wordt door de moderne technische mens natuurlijk niet erg serieus genomen, het wordt als bijge-
lovigheid, fantasie, simpelheid aangezien van die domme voorouders die nog niet beter wisten.
Het is leuk voor de kinderen, net als Sinter Klaas, maar het heeft verder allemaal weinig waarde.
De filmindustrie heeft dit thema echter wel ontdekt en een filmcyclus als ''de ban van de ring'' , met elfen, 
orks etc. van Tolkien toont al aan dat het wel raakt aan de algemene interesse van veel mensen, evenzo het 
hele Harry Potter verhaal en nog legio anderen. 10)

Dus kijkend naar een verleden, zien we dat er een tijd was waar men nog niet het idee had, dat de mens het 
enige levende wezen in het heelal was. De wereld was bevolkt met niet menselijke wezens, die zowel in de 
aarde als in de hemel boven ons konden leven.
Een schrijver als Erich von Däniken 13), probeerde dan een soort compromis te sluiten. In zijn boek "waren 
de goden kosmonauten (ufonauten)" wordt een link gelegd tussen aliens en angels. We zouden deze cate-
gorie dan ook aliengels kunnen noemen :-)
Tegenwoordig kan met ook vele theorieën op dit vlak vinden, de Elohim, die in de bijbel genoemd worden 
als goddelijke scheppers van de mens, die in Ufo's op aarde geland zouden zijn en de mens geschapen heb-
ben d.m.v. hun technische kennis. Zo hoor je dat ook i.v.m. Nephilim en Annunaki, Zeta's, Reticulanen , 
Archonten Reptilians etc. etc. 11) Google ook maar eens op het woord Niburu. 12)

Als onze voorouders bovengenoemde wezens inderdaad waargenomen hebben, dan moet dat in een andere 
bewustzijnstoestand geweest zijn, want ook uit het verleden zijn ons geen identificeerbare bewijsstukken 
bekend, ondanks zulke boeken als van Erich von Däniken 13)

Welke bewustzijnstoestand zal dat dan geweest zijn? En waren genoemde wezens dus niet materieel?

Antroposofie.

Degenen die zich bezig hebben gehouden met de geesteswetenschap genaamd antroposofie, kunnen weten 
dat het inderdaad zo is, dat de mens omgeven is (midden in een geestelijke wereld is) waar talloze niet men-
selijke wezens existeren. De elementaargeesten in de natuurrijken 41), zowel onderzinnelijk als bovenzinne-
lijk en de engelhiërarchieën 42) in de sferen om de aarde heen, maar ook inwerkend op de aarde.
Deze wezens zijn niet fysiek zichtbaar maar wel voor mensen met helderziende vermogens te bespeuren, de 
eerder genoemde veranderde of gewijzigde bewustzijnstoestand, een andere werkelijkheid.
Helderziende vermogens zijn er in soorten en maten. De ingewijde die ook helderziende is begrijpt ook wat 
hij ziet. Maar er zijn ook soorten helderziendheid, vaak van atavistische oorsprong, die dingen schouwen, 
zonder deze te begrijpen. (niet alleen op gebied van schouwen, maar ook voelen, horen etc.) Volgens Rudolf 
Steiner begint er in de 20e eeuw ook een nieuwe natuurlijke vorm van helderziendheid zich te ontwikkelen, 
het ether helderzien. 14) 
Deze bestond vroeger ook al op andere wijze, raakte verloren, maar komt weer terug, maar nu tezamen met 
het vermogen om daarbij te kunnen denken, met een ontwikkeld ik-bewustzijn. 
De lezer begrijpt nu misschien al waar de auteur naar toe wil.
Het is goed mogelijk dat wat men vroeger schouwde en bijv. de naam gnomen gaf, nu door de bril van de 
moderne technische mens, gezien worden als kleine grijze dwergen, zoals bijv. in een film over Roswell ge-
toond wordt. 15) de zogenaamde greys. (Er zijn nog legio andere namen in omloop).
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Zoals men, als men kijkt door een bril met gekleurde glazen, een beeld krijgt dat vertekend en gekleurd is, 
zo kan ook onze moderne opvoeding in een technologische wereld voor een inkleuring van de (op)nieuw 
geschouwde wezens zorgen. Veel getuigenissen pleiten ervoor dat juist dit soort schouwen vaak plaatsvindt. 
Juist op het moment tussen slapen en ontwaken, een overgangsfase.

Bovenstaande is slechts een summiere bijdrage i.v.m. het toepassen van de verworven kennis uit de antro-
posofie op dit thema. Uitvoeriger wordt er hierop ingegaan. 16)+36)

Bij diverse schrijvers die vanuit antroposofische gezichtspunten denken 36) is er geopperd, dat de opko-
mende nieuwe helderziendheid misschien niet bewust door de mens wordt opgenomen en daardoor in een 
ahrimanisch tegenbeeld verkeerd kan worden. Engelen worden aliens. Een heel belangrijke voordracht van 
Steiner: wat doen de engelen in ons astraallichaam 17) geeft aanleiding om te beschouwen wat er kan gebeu-
ren als dit werk van de engelen niet bewust opgenomen wordt.
De auteur Hans Bonneval beschrijft het in deze woorden: 16)

In het ontwikkelingsplan van de mensheid is voorzien, dat in onze tijd met een spontaan optredende helderziend-
heid de mensen beginnen hun (bescherm) engelen te schouwen . De op deze wijze ervaren engel zou dan de aan hun 
toevertrouwde mens binnenvoeren in de geestelijke geheimen van het aardse sociale leven. 17) op deze wijze zou het 
samenleven van de mensen op volkomen nieuwe wijze vorm kunnen krijgen. Echter hangt het lukken van dit plan 
af van de mate waarin de mensen daarin geïnteresseerd zijn.

Als onvoldoende mensen zich zouden interesseren voor dit werk van de engelen, dan zou 
de hele ontwikkeling een ongunstige wending kunnen nemen. Het komt er daarom zeer 
erop aan om in onze tijd opmerkzaam te zijn op dat wat mensen innerlijk beleven. Het 
mag – aldus Steiner - niet verslapen worden, wanneer mensen beginnen hun engel te 
schouwen. Er zijn echter ook mensen, die er een grote interesse in hebben, de mensheid 
niet tot het beleven van hun engel te laten komen. Steiner spreekt in deze samenhang 
over occulte loges en ordes, welke massief in het wereldgebeuren willen ingrijpen.
Als we Rudolf Steiner ernstig zouden nemen, dan zouden we ons moeten bezighouden 
met wat mensen heden innerlijk ervaren . Beleven ze Ufo's of hun engel? En zelfs als het 
de engel is, hoe ervaren ze die? Want er zijn talrijke mogelijkheden om zich te vergissen, 

zoals  bijv. ook visioenen stammend uit de achtste sfeer, waardoor de mensen alle mogelijke beelden beleven, zon-
der dat deze waar of werkelijk zijn en dit met als gevolg de allergrootste schade voor de enkeling en de hele mensheid 
en ook de engelen. 16)

Het thema 8e sfeer i.v.m. Ufo's komen we ook bij Sergej Prokofieff tegen. 18) Daarover later meer. 40)

Onderstaand gaan we nog wat verder in op concrete uitspraken die Rudolf Steiner gedaan heeft vanuit zijn 
geschoolde helderziende schouwen. Hij legt dan zelf uit wat deze scholing inhoudt.

                                   
                               Gnoom                                                                                                                   Alien
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Planeetbewoners

Er werd al gerefereerd. Als mensheid bevinden we ons te midden van een geestelijke wereld, die echter met 
fysieke zintuigen niet zichtbaar is. Eerst na de dood als de mens zijn fysieke omhulsel heeft afgelegd komt 
de mens bewust in die sferen van deze andere wezens. En zoals ook gezegd, (geschoolde) helderzienden 
hebben nu al contact met deze wezens. 3) (bijv. de zich helderziend noemende Robbert van den Broeke wordt 
niet bedoeld als er over “geschoold” gesproken wordt). Rudolf Steiner beschrijft dat de mens na de dood het 
volgende soort proces meemaakt. Nadat het fysiek lichaam is afgelegd en kort daarop ook het levenslichaam 
(etherlichaam) en met het kamaloka tevens een reis van de menselijke entelechie door de planetensferen een 
aanvang neemt. Een planeetsfeer is de sfeer die gekenmerkt wordt door de bolvorm die ontstaat als de zon 
(of een planeet) als middelpunt gekozen wordt en de planeet zich op de straalafstand bevindt. 19)

maansfeer

Anthrowiki:

Elke bestaande planeet, of beter gezegd, de daarbij behorende planetensfeer,  
wordt door wezens bevolkt, werd er in het oude Griekenland en in het oude 
Rome door occultisten over een planeet gesproken, dan werd daarmee de 
totaliteit van de geesten bedoeld welke deze bewonen. Dus de maan is de 
thuisbasis van de Engelen, Mercurius van de Aartsengelen, Venus van de 
Archai  (oerkrachten), de zon door de Elohim (geesten der vorm), Mars van 
de Machten (geesten van de beweging) en Jupiter van de Heerschappijen 
(geesten van de  wijsheid). Het begrip Saturnus was identiek met de wezens 
die men Tronen (geesten van de wil) noemt.19) (benamingen zie ook noot 30)

Van de diverse planeten doordringen de sferen elkaar. De fysieke planeet is als een soort brandpunt voor de 
gehele spirituele sfeer die door de bolvorm omschreven wordt. 19) De mens (als hoger ik) doorloopt achter-
eenvolgens de verschillende sferen tot voorbij de Saturnussfeer. Dan volgt wat genoemd wordt het midder-
nachtelijke uur 20), de sterrensfeer en dan volgt de terugkeer door de sferen heen naar een nieuwe incarnatie. 
In elke sfeer worden bepaalde vermogens verzameld m.b.v. en o.l.v. hogere wezens. Dit is natuurlijk slechts 
een heel beknopte beschrijving. Er kan nog toegevoegd worden dat de engelhiërarchieën 42) elk in een an-
dere planetensfeer hun woonstede hebben. 19) De mens op zijn reis ontmoet dan ook steeds weer een andere 
categorie wezens. Later komen we hier nog op terug.
In de volgende citaten belicht Steiner dit op nog weer een andere manier. Het is echter de vraag als hij 
over bijv. Marsbewoners spreekt, of hij daarmee de meer fysieke planeet bedoeld of de bolvormige sfeer als 
hierboven geschetst.

planetensferen
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Denkt u eens, dat ook voor de bewoners van Mars, die in het bijzonder bij Mars horen, een mens, die daar leeft 
tussen de dood en een nieuwe geboorte, door het Marsbestaan kan heen gaan, zonder in beroering te komen met de 
Marswezens. Hij ziet ze niet, zij zien hem niet. Zo is het ook voor de aarde. Door de aardesfeer heen gaan voort-
durend wezens, die eigenlijk tot andere planeten behoren, zoals de mens bij de Aarde hoort.
Marsbewoners leven hun reguliere leven op Mars, en tussen hun belevenis, dat overeenkomt met onze dood – het 
is weliswaar wat anders – en hun nieuwe leven op Mars, volvoeren ze  de doorgang door de andere planeten. Zo 
dat daadwerkelijk bewoners van andere planeten voortdurend door onze Aardesfeer heen trekken. De Aardemen-
sen kunnen niet met hen in verbinding treden, omdat ze onder totaal andere bestaansgronden leven en omdat ze 
onder deze omstandigheden ook geheel geen betrekkingen aangeknoopt hebben op Mars met deze wezens. Wat zou 
er dan nodig zijn om deze reizigers door de Aardesferen, die eigenlijk tot andere planeten behoren, te ontmoeten? 
Het zou nodig zijn, dat men punten van beroering met hun ontwikkeld had op hun eigen planeet.
Dat kan men alleen, wanneer men hier op aarde reeds bewust door de ontwikkeling van bovenzinnelijke krachten 
met andere dan Aardewezens in betrekking komen kan. Zo kan inderdaad de mogelijkheid ontstaan, dat bij diege-
nen, die een hogere geestesscholing doorgemaakt hebben, ook een ontmoeting kan plaatsvinden met de reizigers van 
andere  planeten. En van hen kan worden ervaren, hoe het Marsbestaan (als voorbeeld) is. 22)

En hoe meer zich een zienersblik ontwikkeld, des te verder de geïnitieerde ziet, des te meer Aardevreemde zielen 
ontmoet men, des te meer ervaart men, dat er door de Aardesfeer heen migranten gaan, die eigenlijk, men zou willen 
zeggen, normaal gezien niet met het aardeleven samenhangen. Dat is echter niet anders voor ons Aardemensen, als 
het voor de Maanbewoners is, door wiens leven we immers ook tussen de dood en een nieuwe geboorte trekken. We 
zijn in zekere mate, als we de sfeer van Mars bijvoorbeeld doortrekken, voor de Marsbewoners spoken; wij gaan 
daar door hun sfeer heen als vreemde wezens. Zo zijn echter ook de wezens van Mars in een bepaald stadium van 
hun bestaan in zekere zin veroordeeld om door onze Aardesfeer heen te gaan; zij komen er doorheen, en de van een 
zekere initiatie voorziene mens treft ze zo te zeggen door de betreffende toestanden van hun doortocht aan. Het is 
een voortdurend aan elkaar voorbijgaan van de wezens van ons planetenstelsel. Terwijl wij op de Aarde leven tus-
sen de geboorte en de dood en vaak menen, dat we door niets anders omgeven zijn dan de verschillende natuurrijken, 
zijn in onze omgeving, de migranten daar van alle andere planeten van ons planetensysteem. En net zo zijn wij 
reizigers (migranten) op een bepaalde tijd tussen de dood en een nieuwe  geboorte bij de andere planetaire mensen, 
als we dat zo zeggen mogen. Het is alleen zo, dat wij mensen op de Aarde juist het wezenlijke van datgene te ont-
wikkelen hebben, wat binnen de tegenwoordige wereldcyclus onze missie is. Evenzo zijn aan de andere planetaire  
werelden andere wezens toegewezen. 23)

Het volgende impliceert dat het mogelijk is dat er ook fysieke incarnaties op andere planeten (niet sferen) 
mogelijk zijn.
 
Men kan alleen op aarde sterven, in de fysieke wereld of in de werelden, welke in de ontwikkeling op onze aarde 
lijken., en alle wezens, die hiërarchisch hoger staan als de mens hebben geen kennis van de dood, ze kennen alleen 
verschillende bewustzijnstoestanden. (GA 152, S. 39) 24)

Het lijkt er op dat Steiner dus ook andere wezens beschrijft die niet tot de engelhiërarchieën behoren.

Steiner beschrijft een stuk ontwikkelingsgeschiedenis van aarde en mensheid. In de Lemurische tijd (Gene-
sis in bijbel) toen de Maan zich nog in de aarde bevond, ontstond er een situatie dat de mens zich niet meer 
goed kon incarneren. Een verharding van de lichamelijkheid was daarvan de oorzaak. Geestelijke wezens 
hebben toen de materie van de maansubstantie uit de aarde genomen en deze buiten de aarde geplaatst. Be-
halve de scheiding in geslachten werd het daarna ook weer mogelijk voor de mensen om te incarneren. De 
lichamen waren weer plastisch geworden. In die moeilijke tijd kon eigenlijk alleen het geslacht van Adam en 
Eva geïncarneerd blijven. Gedurende de tijd dat het incarneren heel problematisch was door de verkeerde 
ordening van de fysieke lichamen voordat de maan uitgetreden was, waren de overige zielen uitgeweken 
naar andere planeten,waar de omstandigheden om te incarneren gunstiger waren. 
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Na de Lemurische tijd, toen de lichamen op aarde weer meer geschikt waren voor het incarnatieproces, in de 
Atlantische tijd, keerden er zielen van de andere planeten respectievelijk terug om zich na lange tijd opnieuw 
op aarde te belichamen. Dit legde tevens de grondslag voor het ontstaan van de verschillende rassen 25)

De volgende citaten gaan hierop in:
Lemurië: Na de scheiding van de Maan konden de zielen, die in de tijd daarvoor zich niet konden incarneren 
vanwege de zich verhardende aardse lichamen en daarom de andere planeten bevolkten, weer geschikte lichamen 
vinden. Er vormden zich overeenkomstig het planeetverblijf verschillende mensengroepen. Deze groeperingen van 
zielen was de reden van het ontstaan der menselijke rassen. 25) (26)

,,Daarmee echter hing het volgende samen:
Gedurende de uittreding van de Maan was de aarde verlaten. We hebben gehoord, dat de lichamen zo slecht 
geworden waren, dat ze de zielen niet meer konden herbergen. In de sagen zijn zulke kosmische gebeurtenis-
sen bewaard gebleven, maar het occulte onderzoek, die toont hun ware oorsprong en leert ons, dat, gedurende de 
uittreding van de maan terwijl de Aarde verlaten was, veel zielen in de kosmische ruimte naar passende in-
carnaties (Verkörperung)  zochten en dan weggingen van de Aarde en op andere planeten zich belichaamden 
(Verkörperten). Nu echter, nadat de Maan weg was, bleek, dat de Aarde weer in staat was, passende lichamen 
te bieden. En nu kwamen ook de zielen weer op aarde terug, die naar de andere planeten al in de laatste tijd 
van Lemurië gegaan waren, en daarna in de Atlantische ontwikkeling, en ze incarneerden zich weer in deze 
lichamen op de aarde. Er vormden zich nu op de Aarde mensengroepen: zulke, die lichamen hadden voor zie-
len, die van de Jupiterincarnaties kwamen, voor degenen die van Mars, Venus of Saturnus kwamen en nu het 
bij hun passende vonden. Deze groepering van zielen was de oorzaak voor het ontstaan van de mensenrassen. 
Daarom zijn de rassen in een zekere samenhang met de wereldlichamen. Zo kon men dus van Saturnusmen-
sen, Jupitermensen enz. spreken, en nu had ook voor het eerst zin ,wat men het rassenbegrip noemen kan. 27) 

Bovenstaande citaten geven o.a. aanleiding tot de volgende overpeinzingen. Hoewel het moeilijk is te on-
derscheiden tussen planeetsferen en de fysieke planeten, lijkt het er toch op als er over "belichaming" op 
andere planeten gesproken wordt, het daar gaat over lichamen op de fysieke planeet. Je kunt je dan ook 
afvragen of in de Atlantische tijd alle zielen teruggekomen zijn naar de aarde? Zijn er ook zielen en of ook 
lichamen op de planeten achtergebleven, zogezegd als nazaten? Kunnen er in deze lichamen nog oer-men-
selijke entiteiten huizen of zijn het hulsels geworden waarin andere wezens hun behuizing hebben kunnen 
vinden? Hun eigen ontwikkeling middels deze lichamen daarin kunnen voortzetten? 
Het volgende citaat nuanceert weer enigszins het thema incarneren of belichamen, want wat kunnen we 
eigenlijk verstaan onder "geestelijke belichamingen"? ( geistige Verleiblichungen)

Op aarde leven wij tussen geboorte en dood. Tussen dood en nieuwe geboorte staat de mens in een bepaalde verbinding 
met de andere planeten. U vindt in mijn boek “Theosofie” beschreven het kamaloka. Dit verblijf van de mensen in de 
zielenwereld is een tijd, waarin de mens een Maanbewoner wordt. Dan wordt hij een Mercuriusbewoner, dan een 
Venusbewoner, dan een Zonnen-, Mars-, Jupiter-, Saturnusbewoner en dan een bewoner van het verdere hemel- of 
wereldruim. Men spreekt niet onjuist, als men zegt, dat tussen twee incarnaties  op de aarde, belichamingen (Verk-
orperungen ) op andere planeten liggen, geestelijke belichamingen ( geistige Verleiblichungen)  21-28) 

Deze teksten van Steiner lezende van Lemurië, en uitgeweken menselijke geesten naar andere planeten is 
het des te opmerkelijker het verhaal van een 7 jarige Russische jongen Boriska te lezen. Je weet natuurlijk 
niet of deze jongen beïnvloed is door volwassenen, of zelfs dat het hele voorval gefantaseerd is, maar toch 
een opmerkelijk verhaal.

Leden van een anomalie-expeditie naar het noorden van de Volgograd regio vertelden me het verhaal van de wel 
heel bijzondere jongen Boriska. “Moet je je voorstellen, alle expeditieleden zaten op een avond rond het kampvuur 
toen een kleine jongen van ongeveer 7 jaar oud plotseling ieders aandacht vroeg. Hij wilde vertellen over zijn leven 
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op Mars, de Marsbewoners en hun reizen naar de Aarde,” vertelde een getuige van het voorval aan mij.  "Iedereen 
viel stil en luisterde naar het kleine jongetje met de levendige ogen.
Anderhalf uur lang vertelde hij over een Martiaanse beschaving, megalithische  bouwwerken, ruimteschepen en 
over het verloren land Lemurië. Hij zou in een vorig leven van Mars gekomen zijn en hij had vrienden op Aarde 
die woonden in Lemurië.” Eén van de expeditieleden had door dat hier iets bijzonders gebeurde en heeft het verhaal 
op tape  vastgelegd. De toehoorders waren met name verbijsterd over de kennis die deze 7-jarige had over de onder-
werpen, zijn verstand leek in niets op dat van de gemiddelde jongen van die leeftijd. 38)

Een ander thema bij Steiner, maar toch verwant is het volgende. We gaan er niet uitvoerig op in, verwijzen 
slechts naar bronnen. 29)

Aangezien we in een zonnestelsel leven, waar alles met elkaar te maken heeft. Boven is al aangeduid hoe de 
verbanden met de verschillende planetensferen liggen. Mars stond vanouds bekend als die planeet, die in-
vloed had op de agressie en de oorlogszucht van de mensen op aarde. De romeinse God “Mars” was dan ook 
de oorlogsgod. Maar net zoals op aarde het Mysterie van Golgotha heeft plaatsgevonden om in te grijpen 
in de menselijke evolutie. Zo is er ook iets gelijksoortigs in de Marssfeer gebeurd. Om de oorlogszuchtige 
werking die van Mars(wezens) uitging te harmoniseren, werd Boeddha als grote menselijke entiteit, die de 
leer van medelijden en liefde op Aarde gebracht had door de geestelijke wereld ingezet om de agressieve 
sfeer van Mars om te vormen. Steiner noemt wat daar gebeurd is vergelijkbaar op kleinere schaal met het 
Mysterie van Golgotha op aarde.
Geïnteresseerden kunnen de aangegeven bronnen er op na lezen. 29)

In een ander artikel 30) van auteur is al eens aandacht geschonken aan de zogenaamd gevallen geesten (apo-
calyps Johannes) en hoe ze zich middels menselijke lichamen na het jaar 1879 proberen te manifesteren. 
Er zijn geesten die in een vorige planetaire fase van de aarde achtergebleven zijn, toen een fysiek lichaam 
hadden, maar nu tijdens de aarde ontwikkeling zonder zo'n lichaam zijn en derhalve lichamen van andere 
wezens behoeven om hun achterstand in te halen. Engelen bijvoorbeeld hebben geen fysiek lichaam, hun 
laagste lichaam is een levenslichaam (etherlichaam).
Steiner spreekt o.a. over gevallen ahrimanische geesten. Ahrimanische geesten hebben een grote affiniteit 
met techniek, ze zijn ook de inspirators van de technologische ontwikkelingen op aarde in zoverre deze 
materialistisch zijn. Deze functie kunnen ze ook hebben middels incarnaties in lichamen die op andere 
planeten beschikbaar zijn. In deze context is de term “fallen angel technology” wel apart gevonden. 43)

Een fysiek wezen, dat wil nog niet altijd zeggen dat deze met normaal ontwikkelde zintuigen zichtbaar 
hoeft te zijn aldus Steiner. Van gnomen bijv. zegt hij dat hun hoogste lichaamsdeel fysiek is en de overige 
in de zogenaamde ondernatuur (elementenrijken) 31) te vinden zijn, in het bereik van de zwaartekracht, 
magnetisme,elektriciteit etc. Een fysiek lichaam dat niet opgevuld is met minerale substantie zoals het bio-
logische lichaam van mens en dier hoeft niet zichtbaar te zijn.

Elementaargeesten, ahrimanische gnomen.

De mens met een veranderd bewustzijn, kan niet alleen de door de aardesferen heen trekkende planeetbe-
woners waarnemen (welke waarneming gekleurd kan worden door de cultuurbril die hij op heeft), maar ook 
een aantal natuurwezens waaronder de eerder genoemde gnomen of aardmannen. Wezens die wel fysiek 
kunnen werken, maar toch voor het merendeel der mensheid onzichtbaar zich voortbewegen. Steiner be-
schrijft hun lichamelijkheid zo, dat ze zich zonder moeite dwars door gesteenten en ertslagen heen kunnen 
bewegen, zoals vissen door het water en landdieren en mensen door de lucht. Hun fysieke lichamelijk be-
staat daarbij uit zwaartekracht. 32) Er is een categorie van deze wezens, die onder invloed van ahrimanische 
machten is gekomen. Er zijn ook verhalen van mensen die spreken over een holle aarde, waar wezens zou-
den wonen. Dit kan zo'n gekleurde visie zijn vertaald in moderne begrippen van wezens die door de materie 
heen kunnen bewegen. 32) Voor deze fysieke wezens lijkt de aarde hol.
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Het is denkbaar dat dergelijke wezens (door hun affiniteit met techniek) mede oorzaak zijn van een aantal 
ervaringen die diverse mensen beschreven hebben als encounters met ufo's... 5)

Hier wordt nu niet uitvoerig ingegaan op een thema dat Steiner hiermee ook in verband lijkt te brengen, 
n.m.l. de "achtste sfeer". 33) Mogelijk komt dat later in een ander artikel nog aan bod. Ook het thema mecha-
nisch occultisme wordt hier nu niet verder onderzocht in de samenhang met de zogenaamde ondernatuur. 
34) In een artikel over transhumanisme 35) heeft de auteur echter al wel een eerste aanzet daartoe gegeven. 
Wat hier ook (nog) niet meegenomen is, is of de natuurwetten zoals wij die in ons zonnestelsel kennen ook 
geldigheid hebben in andere sterrenstelsels.

Steiner o.a. over kabouters (gnomen):

Nu, ik zei reeds, ons lichaam vormt in feite een belemmering om zulk een volkje waar te nemen. Op hetzelfde 
moment dat het lichaam niet meer zo’n belemmering vormt, zijn deze wezens aanwezig, zoals andere natuur-
wezens zichtbaar zijn. En wie het zo ver heeft gebracht, bij vol bewustzijn de inslaapdroom te beleven, die 
kent deze kabouters zeer wel. U behoeft zich alleen te herinneren wat ik onlangs, juist over de droom in het tijd-
schrift ‘Das Goetheanum’ heb uitgewerkt. Ik zei, dat de droom feitelijk niet in zijn ware gestalte in het gewone 
bewustzijn komt, maar dat hij een masker draagt. De inslaapdroom draagt ook een masker. Als we het gewone 
bewustzijn verlaten, verlaten wij niet meteen, wat we overdag of anderszins beleefd hebben: reminiscenties, her-
inneringsbeelden uit het leven, of symbolen, zinnebeelden van inwendige organen: het hart als kachel, de long 
als vleugel, enz. fungeren als symbolen. Dat zijn maskeringen. Zou de mens de droom ongemaskerd zien, zou hij 
overgaan in de slaaptoestand en in die wereld binnentreden zonder dat de daar aanwezige wezens zich maskeer-
den, dan zou de mens, juist bij het inslapen, dit hele leger van kabouters zien. Die zouden hem tegemoet komen. 
De mens is er evenwel voor behoed om deze dingen onvoorbereid waar te nemen, omdat hij er-
van zou schrikken. Want zij vormen in de gedaante waarin zij de mens daar tegemoet treden, ei-
genlijk afbeeldingen van al datgene wat in de mens werkt als afbrekende krachten. De mens zou al-
les waarnemen wat in zijn wezen werkt als vernietigende krachten, als iets wat voortdurend afbreekt. 
En deze kabouters zouden, onvoorbereid waargenomen, zich voordoen als louter symbolen van de dood. 
De mens zou daarvan ontzettend schrikken, als hij er voor zijn gewone verstand nooit van zou heb-
ben gehoord en ze hem nu bij het inslapen tegemoet zouden komen en hem om zo te zeggen zouden begra-
ven. Want zo zou het er uitzien, begraven worden daarginds in de astrale wereld. Want het is een vorm van 
begraven-worden door de kabouters, hetgeen daar bij het inslapen, van daarginder uit gezien, gebeurt. 
Nu, dat geldt eigenlijk alleen voor het moment van het inslapen. 45)

Sergej Prokofieff beschrijft in zijn boek 18)+40) waar ook gesproken word over Shamballah, als het land van 
het nieuwe etherhelderzien 44), dat occultisten, zoals de besproken Roerichs onbekende vliegende objecten 
beschrijven. Hij verklaart dit als een fenomeen uit de achtste sfeer. Door zwartmagische handelingen is het 
mogelijk geworden om imaginaties te verdichten, met materie te impregneren, dewelke dan als hallucinaties 
voor mensen zichtbaar worden.

Terwille van de lengte van dit artikel is heel veel nog helemaal niet genoemd en van veel is ook maar sum-
mier iets aangestipt. Over het thema is vanuit antroposofisch gezichtspunt ook nog niet heel veel geschreven 
36) en ook daar is het speculatieve gehalte soms hoog, waar new age om de hoek komt kijken. Misschien 
wordt ook dit artikel wel als zodanig ervaren.
Daarentegen is er vanuit andere perspectieven al ongelofelijk veel over gepubliceerd en gespeculeerd. 1)

Een serieuzer boek (niet uit antroposofische hoek) lijkt te zijn van Colin Wilson, die ook ingaat op het 
thema veranderde bewustzijnstoestand:
De auteur is een bekend schrijver op het gebied van religie, spiritualiteit en mystieke ervaringen. In dit boek doet 
hij verslag van een diepgaand onderzoek naar ervaringen met UFO's en (ontvoeringen door) z.g. buitenaardse 
wezens. Hierbij toont hij zich doortastender dan de meeste andere recent verschenen boeken over dit onderwerp. Een 
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belangrijk verschil is dat hij aannemelijk maakt dat UFO's en verschillende soorten aliens tot andere  d i m e n -
sies behoren, d.w.z. tot werelden (parallelle universa) die dwars door onze ruimte heen bestaan maar door hun an-
dere energie-trillingsfrequentie doorgaans onzichtbaar  blijven. Sommige gevoelige mensen kunnen daarvan in 
bepaalde omstandigheden echter iets waarnemen, hetgeen vaak shockerend is - vergelijkbaar met de waarneming 
van geesten van overledenen e.d. Het een en ander werpt een nieuw licht op de aard van ons bewustzijn en de wer-
kelijkheid als geheel. Zeer goed gedocumenteerd, met zwartwit foto's, uitgebreide bibliografie en trefwoordenregister. 
Op het kaft een schildering van een 'grijze', een van de soorten aliens. Een boek dat veel andere overbodig maakt! 
(Biblion recensie, P.O. Kampschuur.) 37)

De toekomst zal uitwijzen of het ook nog eens echt mogelijk wordt om daadwerkelijk Ifo's te beschrijven 
met hun aliengels als kosmonauten.
Met het naderbij komen van nieuwe vormen van helderziendheid vallen de scheidslijnen steeds meer weg 
tussen fysiek en boven- en onderzinnelijk. 34) Daarmee valt ook de bescherming weg die we genoten door 
het niet zien en het niet weten. We zullen ons daar in de toekomst steeds meer mee moeten gaan uiteenzet-
ten. Inzichten vanuit de antroposofie kunnen daarbij mogelijk behulpzaam zijn.

Noten

1. diverse bronnen, artikelen en youtube filmpjes (slechts een zeer kleine selectie) variërend van serieus tot pure humbug: 
http://www.ufocasebook.com/bestalienpictures.html, beeldmateriaal 
http://xandernieuws.punt.nl/content/2008/10/-onenigheid-in-vn-over-onthulling-buitenaardsen-aan-mensheid ; 
'Onenigheid in VN over onthulling buitenaardsen aan mensheid'  
http://boinnk.nl/30077/japanse-prinses-geeft-boodschap-over-ufos-en-2012-nederlands-ondertiteld/ 
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_vril04.htm ; the Vril Society  
http://www.ba-bamail.com/Content.aspx?emailid=11942&memberid=828217 ; bijv. wolkenformaties 
http://worldufophotosandnews.org/?p=9342 ; UFO  
http://worldtruth.tv/mysterious-signals-from-space-may-be-coming-from-a-planet-22-light-years-away/ 
http://religieuze-ervaringen.blogspot.nl/2014/07/bijbelverhalen-niet-in-palestina-maar.html 
http://bizlifes.net/space/739-nasa-huge-ufo-fleet-is-behind-the-moon-intentions-unknown.html 
http://www.wanttoknow.info/ufos/ufos_national_press_club_witness_testimony 
http://www.abduct.com/books/b31.php 
http://www.collective-evolution.com/2014/08/02/10000-year-old-rock-paintings-depicting-extraterrestrials- ufos-
discoverd-in-india/ 
http://www.nrc.nl/handelsblad/1995/03/27/ufoloog-klaagt-met-verve-vn-aan-ufos-bestaan-wel-7261606 
http://www.franklinterhorst.nl/Bestaan%20UFO's%20echt.htm 
http://armin-risi.ch/Artikel/Vedisch/UFO-Beschreibungen.html Vedas 
http://www.wanttoknow.nl/dossiers/universum/ufo/ 
http://www.siriusdisclosure.com/ 
http://www.ufowijzer.nl/UFO2013.htm 
http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?i=3897 
http://skepsis.nl/disclosure.html 
http://www.ninefornews.nl/dr-steven-greer-contact-disclosure-en-vrije-energie-video/ 
http://www.ufowijzer.nl/Graancirkels.php 
http://www.elohim-centre.org/site/mc/1/11/417/201/lichtbollen+orbs+en+engelen+worden+zichtbaar.html 
http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?i=8542 
http://www.google.nl/#q=ufo+area+51 
 
youtube filmpjes: 
https://www.youtube.com/watch?v=_wOjLoeaXNY&feature=player_embedded 
https://www.youtube.com/watch?v=Ib2h0sElUro 
https://www.youtube.com/watch?v=glvgAvlwA9c 
https://www.youtube.com/watch?v=oHxGQjirV-c 
http://brandpunt.kro.nl/seizoenen/2014/afleveringen/13-04-2014/fragmenten/buitenaards-bezoek 
 
 
boeken: 
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http://www.bol.com/nl/p/aliens-aan-de-horizon/666831044/ 
http://www.amazon.com/Psychic-Close-Encounters-UFO-Files/dp/0713727993 
http://www.amazon.com/Passport-Magonia-Folklore-Parallel-Worlds/dp/0809237962 
http://www.amazon.com/DIMENSIONS-A-Casebook-Alien-Contact/dp/1933665289 
http://www.bol.com/nl/p/ufo-s-bestaan-gewoon/9200000009985136/?bltg=itm_event%3dclick%26pg_
nm%3dpdp%26slt_id%3dprd_reco%26slt_nm%3dproduct_recommendations%26slt_pos%3dC1%26slt_owner%3dccs 
%26itm_type%3dproduct%26itm_lp%3d1%26itm_id%3d9200000009985136%26itm_role%3din 
http://www.ebay.de/itm/Illusion-Der-Wirklichkeit-Wie-Ein-Vorurteil-Die-Realitat-Erfindet-9783709172292-
/311489896726?hash=item48863ea116 

2. complottheorien; https://www.youtube.com/watch?v=LL-p3D3gUcc 
http://zappen.blog.nl/algemeen/2006/09/25/aliens_ufos_en_complotten_op_discovery 
Roswell: http://www.demorgen.be/wetenschap/hoe-het-ufo-complot-van-roswell-een-eigen-leven-ging-leiden- 
bd94b626/ 
http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/buitenaards-leven-doofpotten-complotten-en-speculaties/

3. http://www.robbertvandenbroeke.nl/bijzondere-gebeurtenissen/Ontmoeting_met_buitenaardsen_en_achtergebleven_
lichaamsdelen 
De ook van TV bekende "helderziende" Robbert van den Broeke gaat wel heel erg ver in zijn claim fysieke bewijsstukken 
van aliens in zijn ijskast te hebben liggen. Het spreekt wel vanzelf dat deze nooit in een objectief laboratorium zullen 
terechtkomen.

4. http://antropocalypsearchief.blogspot.nl/2015/11/die-andere-wirklichkeit-ufos-engel.html, Die andere Wirklichkeit: 
UFO´s, Engel, Elfen und Spiritualität van Keith Thompson

5. close encounters https://en.wikipedia.org/wiki/Close_encounter
6. SETI, http://www.seti.org/node/647?gclid=CKfl4eXQs8kCFYGlGwoduQoGPg
7.  Golden Record: https://nl.wikipedia.org/wiki/Voyager_Golden_Record
8. http://www.scientias.nl/zoektocht-naar-aliens-in-100-000-sterrenstelsels-levert-niks-op/? utm_source=wysija&utm_

medium=email&utm_campaign=email
9. wetmatigheden in de natuur Fibonacci: http://www.scientias.nl/fibonacci-in-de-natuur/
10. https://nl.wikipedia.org/wiki/In_de_ban_van_de_ring en https://nl.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter en een artikel van 

auteur: http://antropocalypse.blogspot.nl/2012/09/5a-harry-potter-witte-magie-mani.html
11. http://www.mt.net/~watcher/noah.html Nephilim
12. http://www.niburunl.nl/
13. Erich von Daniken: waren de goden kosmonauten? http://www.bol.com/nl/p/waren-de-goden-

kosmonauten/666762638/.
14. nieuwe helderziendheid: in de volgende artikelen over de Maya's heeft de auteur daar over geschreven: http://

antropocalypse.blogspot.nl/2012/11/mayas-en-het-jaartal-2012-21-december.html en http://antropocalypse.blogspot.
nl/2012/12/de-mayas-en-het-nieuwe-tijdperk-2.html

15. Roswell: ,https://nl.wikipedia.org/wiki/Roswellincident
16. Hans Bonneval: Die Offenbarung der Engel und die achte Sphäre - 

Erleben wir Ufos oder Christus und Angelos? http://www.denkschule-hamburg.de/code/buch_engel.htm
17. R.Steiner: wat doen de engelen in ons astraallichaam: http://antropocalypse.blogspot.nl/2011/09/hoe-werken-de-

engelen-in-ons-astrale.html
18. Sergej Prokofieff over ufo en 8e sfeer.: Der Osten im Lichte des Westens Band 1: Die Lehre von Agni Yoga aus der Sicht der 

christlichen Esoterik blz. 36, 89-90 en 150.
19. http://anthrowiki.at/Planet planetensfeer
20. http://anthrowiki.at/Weltenmitternachtsstunde middernachtelijke uur ; 
21. GA 130, blz. 318 Hamburg, 11. Juni 1912
22. GA 140. blz. 235 Frankfurt, 2. März 1913 (ook Boeddha op Mars)
23. GA 140. blz. 275 München, Zweiter Vortrag, 12. März 1913
24. GA 152, blz. 39
25. dat er tegenwoordig mensen zijn , die Rudolf steiner van racisme beschuldigen (ook binnen zogenaamd antroposofische 

kringen), toont aan dat ze niets begrepen hebben van diens uiteenzettingen op dat gebied, zoals hier te lezen is, hebben 
rassen een hele ontstaansgeschiedenis.

26. GA 109, 08.06.1909, Budapest
27. GA 109 Budapest, 9. Juni 1909 
28. GA 130, blz. 318
29. bronnen Mars en Boeddha ;http://vrijgeestesleven.be/diabasis/b25mars.htm , http://vrijgeestesleven.be/diabasis/

b25boed.htm
30. http://antropocalypse.blogspot.nl/2012/09/christus-en-de-tegenstrevende-machten.html; elementenrijken: http://

anthrowiki.at/Elementarische_Welt, http://anthrowiki.at/Elementarwesen, http://anthrowiki.at/Elementarreiche, 
31. en zie natuurgeesten: http://users.telenet.be/antroposofie/vanaf40/b64dd.htm#03, http://anthrowiki.at/Wesensglieder_

der_Elementarwesen 
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32. Zwaartekracht als fysiek lichaam gnoom; http://anthrowiki.at/Gravitation
33. achtste sfeer: http://anthrowiki.at/Achte_Sph%C3%A4re
34. ondernatuur ; http://anthrowiki.at/Untersinnliche_Welt, http://anthrowiki.at/Ahriman-Schule 
35. transhumanisme ; http://antropocalypse.blogspot.nl/2012/09/5b-antroposofie-en-transhumanisme.html
36. antroposofisch geinspireerde auteurs over ufo's: 

http://www.amazon.de/Au%C3%9Ferirdische-Intelligenz-Realit%C3%A4t-oder-Illusion/dp/B00UIP93NW 
Außerirdische Intelligenz - Realität oder Illusion Broschiert – 1993 von K. H. Türk (Autor) 
http://www.odysseetheater.org/ftp/anthroposophie/Anthrowiki/AnthroWiki_10.pdf 
http://www.antroweb.nl/html/graancirkels2 
http://mikeondoor-news.de/ufos-ja-oder-nein/ 
http://vrijgeestesleven.be/vanaf40/b55a-htm.htm#005 
http://www.zachariel.nl/pdfversies/ufo.pdf 
Georg Unger ; Flying saucers, 1958. http://www.amazon.com/Flying-saucers-Physical-spiritual-aspects/dp/B005WVYXNM  
Max Rebholz ; http://anthrowiki.at/Ufo-Frage

37. Colin Wilson ; link http://www.bol.com/nl/p/aliens-aan-de-horizon/666831044/
38. http://www.runningfox.nl/overigeartikelen/boriska.htm Boriska
39. saters en faunen ; http://vrijgeestesleven.be/vanaf70/b82/b82a.html#04
40. Prokofieff 8ste sfeer (zie 18); daar blz. 36, 89-90 en 150.
41. elementaargeesten: zie noot 30
42. engelhiërarchieën, enkele genoemd in volgend artikel: (zie noot 30) 

fallen angel technology: https://www.youtube.com/watch?v=7ZlWdmX1yFM&feature=youtube_gdata_player
43. Steiner over Shamballah ivm de wederkomst van Christus GA 118, 6-3-1910 nieuwe helderziendheid
44. http://vrijgeestesleven.be/vanaf70/b82/b82a.html#04 inslaapdroom
45. diverse duidingen: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Hallucinatie, https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Hypnopompie, https://

nl.m.wikipedia.org/wiki/Hypnagogie, https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Slaapverlamming, 

Dit artikel komt ook op volgende blog te staan, aldaar is het mogelijk om reacties in te sturen:
http://antropocalypse.blogspot.nl/2012/11/inhoudsopgave-artikelen.html

Bronteksten (duits) die (vrij) vertaald zijn:

Die Ereignisse, insbesondere bei Marienerscheinungen, sind den UFO-Sichtungen sehr ähnlich: Helle Kugeln oder Lichtscheiben stei-
gen vom Himmel herab oder schweben über den Wallfahrtsorten und manchmal entsteigt ihnen ein Lichtwesen. 4) 

Vorgesehen sei es im Entwicklungsplan der Menschheit, daß in unserer Zeit die Menschen beginnen würden, ihren Engel in spontan 
auftretendem Hellsehen zu schauen. Die auf diese Weise erlebten Engel würden dann ihren Menschen einführen in die geistigen Ge-
heimnisse des irdischen Soziallebens. Auf diese Weise ließe sich das Zusammenleben der Menschen vollkommen neu gestalten. Aller-
dings hängt das Gelingen dieses Planes vom Maße des Interesses der Menschen ab.

Würden sich nicht genügend Menschen interessieren für diese Arbeit der Engel, so könnte die gesamte 
Entwicklung eine ungute Wendung nehmen. Es käme daher sehr darauf an, in unserer Zeit aufmerk-
sam zu sein auf das, was Menschen innerlich erleben. Es dürfe - so Steiner - nicht verschlafen werden, 
wenn Menschen beginnen, ihren Engel zu schauen.
Es gäbe aber auch Menschen, welche ein großes Interesse daran hätten, die Menschheit nicht zum 
Erleben des Engels gelangen zu lassen. Steiner spricht in diesem Zusammenhang von okkulten Logen 
und Orden, welche massiv in das Weltgeschehen eingreifen würden.
Nehmen wir Rudolf Steiner ernst, so hätten wir uns zu kümmern um das, was Menschen heute inner-
lich erleben. Erleben sie UFOs oder ihren Engel? Und selbst wenn es der Engel ist, wie erleben sie ihn? 
Denn es gibt zahlreiche Möglichkeiten der Täuschung wie z. B. auch die der achten Sphäre, welche den 
Menschen alle möglichen Bilder erleben lassen kann, ohne wahr und real zu sein, zum allergrößten 
Schaden des einzelnen und der Gesamtheit der Menschen sowohl als auch der Engel. 16)

Jeder existierende Planet, genauer gesagt die ihm zugehörige Planetensphäre (→ Herrschaftsgebiete der Hierarchien), ist von 
Wesenheiten bevölkert. Wurde im antiken Griechenland und im antiken Rom durch Okkultisten von einem Planeten gespro-
chen, war damit die Gesamheit der Geister gemeint, welche diesen bewohnt. So ist der Mond die Heimat der Angeloi, der 
Merkur die der Archangeloi, die Venus wird von den Archai bewohnt, die Sonne von den Gewalten, der Mars von den Mäch-
ten und der Jupiter von den Herrschaften. Der Begriff Saturn war identisch mit demjenigen für die Wesen, die unter anderem 
als Throne deklariert werden. 19)

Denken Sie einmal, daß also für die Bewohner des Mars, die besonders zum 
Mars gehören, ein Mensch, der da lebt zwischen dem Tod und einer neuen Geburt, durch das Marsdasein gehen kann, ohne in Berüh-
rung zu kommen mit den Marswesenheiten. Er sieht sie nicht, sie sehen ihn nicht. So ist es auch für die Erde. Durch die Erdensphäre 
gehen fortwährend Wesen, die eigentlich zu anderen Planeten gehören, so wie der Mensch zur Erde gehört.
Marsbewohner verleben ihr reguläres Leben auf dem Mars, und zwischen ihrem Erlebnis, das dem Tode entspricht – es ist zwar etwas 
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anders – und ihrem neuen Leben auf dem Mars, vollziehen sie den Durchzug durch die anderen Planeten. So daß tatsächlich Bewoh-
ner der anderen Planeten fortwährend durch unsere Erdensphäre durchgehen. Die Erdenmenschen können mit ihnen in kein Verhält-
nis treten, weil sie eben unter ganz anderen Daseinsbedingungen leben und weil sie unter Umständen eben gar keine Beziehungen 
angeknüpft haben auf dem Mars mit diesen Wesen. Was wäre denn notwendig, um diesen Durchzüglern durch die Erdensphäre, die 
eigentlich anderen Planeten zugehören, zu begegnen? Es wäre nötig, daß man Berührungspunkte mit ihnen entwickelt hätte auf 
ihren eigenen Planeten. Das kann man nur, wenn man hier auf der Erde schon bewußt durch die Entwickelung übersinnlicher Kräfte 
mit anderen als Erdenwesen in Beziehung kommen kann. So stellt sich in der Tat die Möglichkeit ein, daß bei denen, die eine höhere 
Geistesschulung durchgemacht haben, auch eine Begegnung stattfinden kann mit den Durchzüglern von anderen Planeten. Und von 
ihnen kann erfahren werden, wie das Marsdasein (beispielsweise) ist. 
140.235f  Frankfurt, 2. März 1913 (22)

Und je mehr sich ein seherischer Blick ausbildet, je weiter der Initiierte sieht, desto mehr erdenfremde Seelen begegnet man, destmehr 
erfährt man, daß da durch die Erdensphäre Durchzügler durchgehen, die eigentlich, man möchte sagen, normalerweise nicht mit 
dem Erdenleben zusammenhängen. Das ist aber nicht anders für uns Erdenmenschen, als es für die Mondenbewohner ist, durch de-
ren Leben wir ja auch zwischen dem Tod und einer neuen Geburt durchgehen. Wir sind in einer gewissen Weise, wenn wir die Sphäre 
des Mars zum Beispiel durchgehen, für die Marsbewohner Gespenster, wir gehen da durch als ihrer Sphäre fremde Wesenheiten. So 
sind aber auch die Wesen des Mars in einem gewissen Stadium ihres Daseins durchaus verurteilt, durch unsere Erdensphäre durch-
zugehen; sie kommen da durch, und der mit einer gewissen Initiation Ausgestattete trifft sie sozusagen durch die geeigneten Zu-
stände bei ihrem Durchzug durch die Erdensphäre. Es ist ein fortwährendes Aneinandervorbeigehen der Wesenheiten unseres Plane-
tensystems. Während wir auf der Erde leben zwischen der Geburt und dem Tode und oftmals meinen, daß wir von nichts umgeben 
sind als nur von den Wesenheiten der verschiedenen Naturreiche, sind in unserer Umgebung die Durchzügler da von allen anderen  
Planeten unseres Planetensystems. Ebenso sind wir Durchzügler zu einer gewissen Zeit zwischen dem Tode und einer neuen Geburt 
bei den anderen planetarischen Menschen, wenn wir so sagen dürfen. Es ist nur so, daß wir Menschen auf der Erde gerade das We-
sentlichste von dem zu entwickeln haben, was innerhalb des gegenwärtigen Weltenzyklus unsere Mission ist. So sind den anderen  
planetarischen Welten andere Wesenheiten zugeteilt. 
140.275 München, Zweiter Vortrag, 12. März 1913 (23)

 Man kann nur auf Erden sterben, in der physischen Welt oder in den Welten, welche in der Entwicklung unserer Erde gleichen, 
und alle die Wesenheiten, die hierarchisch höher stehen als der Mensch, haben keine Kenntnis vom Tode, sie kennen nur verschiede-
ne Bewusstseinszustände. 
(GA 152, S. 39) (24)

Lemurien Nach der Mondentrennung konnten die Seelen, die in der Zeit davor sich in den verhärtenden irdischen Leibern nicht inkar-
nieren konnten und die deshalb die anderen Planeten bevölkerten, wieder geeignete Leiblichkeiten finden. Es  
bildeten sich entsprechend dem „Planetenaufenthalt“ verschiedene Menschengruppen. „Diese Gruppierung der Seelen gab die Ver-
anlassung zu der Entstehung der Menschenrassen.“ 
17(08.06.1909, Budapest) 2019 1/233 109-22 (26)

....Damit aber hing das Folgende zusammen:  
Während der Mondloslösung war die Erde verödet. Wir haben gehört, daß die Leiber so schlecht geworden waren, daß sie den Seelen 
keine Unterkunft mehr sein konnten. In der Sage sind solche kosmischen Vorgänge erhaltengeblieben,  
aber die okkulte Forschung, die zeigt ihren wahren Ursprung und lehrt uns, daß, während der Abtrennung des Mondes, als die Erde 
verödet war, viele Seelen in dem kosmischen Raum nach geeigneter Verkörperung suchten und dann fortgingen von der Erde und 
auf andern Planeten sich ----verkörperten---.  
Jetzt aber, nachdem der Mond fort war, zeigte es sich, daß die Erde wieder fähig war, geeignete Leiber abzugeben. Und jetzt stellten 
sich auch die Seelen auf der Erde wieder ein, die auf die andern Planeten schon in der letzten Zeit der Lemuria gegangen waren, und 
darnach in der atlantischen Entwickelung, und sie verkörperten sich wieder in diesen Leibern auf der Erde. Es bildeten sich nun auf 
der Erde Menschengruppen heraus: 
solche, die Leiber hatten für Seelen, die von Jupiterverkörperungen herkamen; für jene, die von Mars, Venus oder Saturn kamen und 
nun das zu ihnen Passende fanden. Diese Gruppierung der Seelen gab die Veranlassung zu der Entstehung der Menschenrassen. 
Dadurch sind die Rassen in einem gewissen Zusammenhang mit den Weltenkörpern. So konnte man also von Saturnmenschen, Ju-
pitermenschen und so weiter sprechen, und nun hatte auch das erst Berechtigung, was man den Rassenbegriff nennen kann. 
Budapest, 9. Juni 1909 GA 109 (27)

"Auf der Erde leben wir zwischen Geburt und Tod. Zwischen Tod und neuer Geburt steht der Mensch in einer gewissen Verbindung 
mit den anderen Planeten. Sie finden in meiner «Theosophie» beschrieben das Kamaloka. Dieser Aufenthalt des Menschen in der 
Seelenwelt ist eine Zeit, während welcher der Mensch ein Mondbewohner wird. Dann wird er ein Merkurbewohner, dann ein Venus-
bewohner, dann ein Sonnen-, Mars-, Jupiter-, Saturnbewohner und dann ein Bewohner des weiteren Himmels- oder Weltenraumes. 
Man redet nicht unrichtig, wenn man sagt, daß zwischen zwei Inkarnationen auf der Erde Verkörperungen auf anderen Planeten 
liegen, geistige Verleiblichungen. ." (Lit.:GA 130, S. 318) Hamburg, 11. Juni 1912 (21)_(28)
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DE EERSTE WERELDOORLOG EN DE OEKRAÏNE CRISIS: 1914-2014 

Terry Boardman

Dit artikel is voor het eerst in het Engels in New View magazine nr. 71 van april-juni 2014 verschenen en door Apokalyps Nu! 
vertaald in het Nederlands.

Wat is de relatie tussen de wereldcatastrofe die uitbrak in 1914 en de huidige crisis in Oekraïne zo’n hon-
derd jaar later? In een poging om deze vraag te beantwoorden kunnen we beginnen om de relatie tussen drie 
culturen van groepen mensen, die van het Zuiden, het Noorden en het Oosten van Europa te beschouwen: 
de Latijnse of Romeinse volkeren, de Germaanse volkeren en de Slavische volkeren. In de 8e eeuw v.Chr. 
werden de Germaanse volken van Noord-Europa door de reeds geciviliseerde volken van Zuid-Europa, 
‘Barbaren’ genoemd. In de duizend jaar die daarop volgde werd de Europese beschaving bepaald vanuit 
Zuid-Europa en het Middellandse zeegebied. De volkeren van Noord- en Midden-Europa (vanzelfspre-
kend inclusief de Angelen en de Saksen) leefden gedurende lange tijd in de wouden van Duitsland en Scan-
dinavië in een soort van ‘wacht-modus’. Ze wisten het nog niet, maar het door hun overheerste ‘tijdperk’ 
had nog geen aanvang genomen. Vanaf de 4e eeuw n. Chr. ontwikkelde zich geleidelijk een nauwere relatie 
met de cultuur van Zuid-Europa (Het Romeinse Rijk en de kerk van Rome) waarna ze stapsgewijs vanaf de 
15e eeuw doorgroeiden naar een heersende positie in de wereld. Aangezien de ‘Moderne Tijd’, zoals alge-
meen wordt gesteld, vanaf die tijd haar aanvang heeft genomen, gedurende, maar vooral ná de Renaissance, 
konden de Germaanse volkeren, die oorspronkelijk in Noord- en Centraal-Europa leefden, in zekere zin 
worden beschouwd als de hedendaagse volkeren. Echter de Slaven, de volkeren van Oost-Europa, kunnen 
worden aangemerkt als de volkeren ‘van de toekomst’; in de Nieuwe Tijd staan zij tot nog toe in de ‘wacht-
modus’. Na de Renaissance ging het culturele stokje, zogezegd, van de Middellandse Zeevolkeren van het 
Zuiden over op die van de Germaanse volkeren van het Noorden en zal in de toekomst overgaan naar de 
volkeren van het Oosten, de Slaven. Als men zich hiervan bewust is en men niet emotioneel verbonden is 
met een bepaalde bevolking, kan men bevorderen dat gezonde relaties ontstaan tussen de Germaanse cul-
tuur en die van de Slaven zodat de Slaven kunnen profiteren van het beste van wat de Germaanse cultuur 
te bieden heeft en zij vervolgens zelf hun eigen, unieke bijdrage in de toekomst kunnen leveren. Wanneer 
men zich echter niet bewust is van dit historisch proces en als lid van de Germaanse bevolking, als Zweed, 
Nederlander, Duitser of Engelsman, op de een of andere wijze emotioneel verbonden is aan de eigen be-
volking, daaraan fysiek gehecht is, of misschien slechts heel subtiel verbonden, dan zou men de neigingen 
van het eigen volk weleens oneindig willen voortzetten. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Lord 
Rosebery zei op 1 maart 1893 bijvoorbeeld:

“Niet wat we nú willen, behoren we in overweging te nemen, maar wat we in de toekomst zouden willen. We 
moeten bedenken welke landen ontwikkelt moeten worden, door onszelf of door andere naties, en we moeten onszelf 
eraan blijven herinneren dat het een onderdeel is van onze verantwoordelijkheid en ons erfgoed, er zorg voor te 
dragen dat de wereld, voor zover het door ons gevormd kan worden, geen andere geaardheid zal ontvangen dan de 
Anglo-Saksische.”

Het is ook mogelijk dat men misschien weet heeft van dit historisch proces, doch dat men het bewust 
dusdanig tracht te manipuleren dat de volkeren van het heden, van het Westen, in staat zijn de Slaven zo 
te beïnvloeden dat ze een kopie worden van de volkeren van het Westen en niet in staat zullen zijn aan de 
toekomst datgene toe te voegen waartoe de Slaven op unieke wijze in staat zijn. En wat is het waartoe zij 
in staat zijn? Stel je een cultuur voor waarin individuen elkaar niet verdringen om met elkaar te wedijveren, 
voortdurend op zoek zijn naar hun individuele onafhankelijkheid en zelfbevestiging en waarin er geen sym-
pathie en antipathie heerst ten aanzien van bepaalde klassen, omdat die er niet zijn, maar een cultuur waarin 
het de norm is dat individuen, zichzelf realiserende, vrije denkers zijn geworden en die weten wie ze zijn als 
individu maar er toch bewust voor kiezen om voortdurend in gemeenschap met andere individuen te leven 
die ook zelfbewust zijn. Voor velen is het lastig zich zo’n cultuur voor te stellen omdat er nog maar 600 jaar 
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verlopen zijn sinds de overheersende cultuur van de Centraal en Noord-Europese volkeren haar aanvang 
heeft genomen. Maar in dit stadium zou onze cultuur verkeren wanneer de evolutie van ons bewustzijn op 
de juist wijze zou verlopen. We zouden dan door de moderne woestijn van persoonlijke vervreemding, an-
tipathie en cynisme zijn gegaan, en er als het ware klaar voor zijn een nieuwe wereld binnen te treden, een 
‘samen-leving’ die we ons nu moeilijk kunnen voorstellen, zoals zelfs de meest ontwikkelde zielen uit het 
jaar 146 v. Chr. zich bijvoorbeeld maar moeilijk een voorstelling hadden kunnen maken van het bewustzijn 
van de mensen in het jaar 1914.

Maar de Slaven, als ook zij – met hun Slavische natuur nog enigszins intact - door de woestijn van het ge-
vaarlijke ‘Germaanse’ of Noord-Europese tijdperk zijn heengegaan, zullen het stokje van de Germaanse cul-
tuur hebben overgenomen, en in staat zijn de mensheid te inspireren in dit nieuwe toekomstig tijdperk, met 
de ideeën en de toepassing van ware broederschap; niet het onvoldragen fenomeen waarin het communisme 
ontaarde, dat hoe dan ook, niet een Slavisch, maar een ideologisch product van Germaans en Semitische 
oorsprong was (de ideeën van Marx en Engels in de context van de Britse economische opvatting). 

Een verbeelding van de weg naar zo’n nieuwe, gemeenschappelijke toekomst ligt besloten in Goethes 
Sprookje van de Groene Slang en de Schone Lelie, (1795) dat aan de wieg stond van Rudolf Steiners openbare 
optreden als geesteswetenschapper toen hij op Michaëls dag van het jaar 1900 over ‘Het Sprookje’ sprak, 
het begin van wat hij later ‘antroposofie’ of geesteswetenschap zou noemen. Want in het verhaal, vindt de 
Groene Slang de manier om haarzelf op te offeren als een brug naar de Tempel voor het welzijn van allen, 
zodat de jeugd in het verhaal, degenen die in eerste instantie geen merg in zijn botten lijkt te hebben [en] 
dreigt te worden verlamd " 1) - en die Steiner beschouwde als de Russische jeugdigheid - kan worden op-
gewekt en zo zijn weg kan vinden naar de Lelie, het Eeuwig Vrouwelijke, of Sophia, en zich met haar kan 
verenigen. Voor Rudolf Steiner heeft dit te maken met de dienst die de Germaanse cultuur van Centraal-
Europa aan Oost-Europa kan geven.

"Voor andere Europese volkeren wordt het skelet [van hun denken] geleverd door de natuurwetenschap ...Ze kunnen 
hun denken op deze manier oefenen... … [Maar] de wetenschap zal de Russen niet een kader voor hun gedachten 
geven. Voor hen is het een gif. Alleen spirituele wetenschap kan Rusland voorzien van een skelet-structuur. En 
Goetheanisme, de manier waarop Goethe de natuur aanschouwde, Goethes kennis van de natuur, is de weg die daar 
naartoe leidt. " 2)

Dit is de reden waarom Rudolf Steiner zei dat "echt voordeel voor de vooruitgang van de mensheid alleen kan 
ontstaan als door een bepaalde groep van mensen een harmonieuze relatie wordt gelegd tussen Midden- en Oost-
Europa" (17.1.1915). Dit is naar de mening van deze schrijver, een belangrijke indicatie voor de toekomst 
van Europa en van de wereld, want Steiner verwees hier naar de spirituele en culturele brug die gebouwd 
moet worden tussen de huidige tijd en toekomstige tijdperken. Hij voelde dat West-Europa niet moet pro-
beren om de bouw van die brug te voorkomen of te trachten haar eigen directe relatie met Oost-Europa te 
creëren, met het voorbijgaan aan datgene wat het midden van Europa bij te dragen heeft aan het Oosten, 
waardoor de Goetheanistische impuls van Midden-Europa niet kan worden opgenomen in het Oosten, en 
het 'skelet' van het Slavische culturele leven niet deugdelijk zou worden ontwikkeld. Natuurlijk, zijn 'Rus-
sen' en 'Slaven' niet onder een hoedje te vangen; er zijn diverse andere Slavische volkeren naast de Russen. 
Maar de westerse Slaven, de Tsjechen en Slovenen bijvoorbeeld, hebben lange tijd veel nauwere banden met 
de Germaanse culturen onderhouden. Dat is niet het geval voor de meeste oostelijke Slaven, van wie de 
Russen de grootste groep vormen. Als deze brug niet wordt gebouwd tussen Centraal-Europa en de oos-
telijke Slaven, dan zou de broederschapsimpuls van de Slaven in de toekomst niet op de juiste en gezonde 
wijze tot bloei komen, en de mensheid zou het risico lopen in de woestijn van vervreemding en egocentrisch 
individualisme vast te lopen.

Imperialistische-Motieven 

De wind uit deze woestijn klonk door in de woorden van George Osbourne, toen de Britse minister van 
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Financiën in maart zijn vijfde jaarlijkse begroting presenteerde. In het Lagerhuis zei hij: "Ik ben ervan over-
tuigd dat Groot-Brittannië, de rest van de wereld (mijn cursivering) zal verdringen, te slim af zal zijn en zal 
overtreffen" - niet alleen Groot-Brittannië ‘s 'rivalen', maar de hele wereld. Zonder twijfel had Osbourne zijn 
vriend, premier David Camerons vaak herhaalde zinnen over Groot-Brittannië met het oog op het winnen 
van "de wereldwijde competitie" in gedachten. Camerons visie voor Groot-Brittanie’s toekomst als deelne-
mer in een verheerlijkte economische sport ontmoeting, dan wel wedstrijd tussen nationale gladiatoren, was 
prominent tijdens en na de olympische Spelen van Londen in 2012. 3) Het officiële lied van die samenkomst 
was “survival” (overleven) van de rockband ‘MUSE’. Het lied begint met rijke en lyrische, maar tamelijke 
ziekelijke en weelderige vioolmuziek, die in een digitaal ritme en uiteindelijk in een meedogenloos bom-
bastisch militaristisch gevaarte overgaat. De woorden, die de organisator blijkbaar vanuit Groot-Brittannië 
tegenover de wereld tengehore wilde geven waren als volgt:

Race, life’s a race   Een race, het leven is een race 
And I am gonna win   En ik ga die winnen 
Yes, I am gonna win    Ja, ik ga die winnen 
And I’ll light the fuse   En ik zal de lont aansteken
And I’ll never lose   En ik zal nooit verliezen
And I choose to survive  En ik kies voor overleven
You won’t pull ahead   Je zult me nooit inhalen
I’ll keep up the pace   Ik zal de regels bepalen
Whatever it takes   Wat er ook voor nodig is
And I’ll reveal my strength  En ik zal mijn kracht tonen
To the whole human race  Aan heel de wereld
Yes I am prepared    Ja, ik ben bereid 
To stay alive    Te blijven leven 
And I won’t forgive,    En ik zal niet vergeven 
Vengeance is mine    Wraak zal zoet zijn 
And I won’t give in    En ik zal niet toegeven 
Because I choose to thrive   Omdat ik kies voor succes 
Yeah, I’m gonna win!    Ja, ik zal overwinnen
Race, it’s a race   Een race, het is een race
And I’m gonna win   En ik ga die winnen
Yes, I’m gonna win   Ja, ik ga die winnen
Whatever it takes   Heb er alles voor over
And I will light the fuse  En ik zal de lont aansteken
I’ll never lose    Ik verlies nooit
And I choose to survive  En ik kies voor overleven
Fight! Fight! Fight! Fight!  Vecht! Vecht! Vecht! Vecht!
Win! Win! Win! Win!  Win! Win! Win! Win!
Yes I’m gonna win!    Ja, ik zal overwinnen! 

Deze brute sentimenten werden aan de wereld voorgehouden door de organisatoren van de Olympische 
Spelen in Londen, onder de vlag van 'sport', zoals Groot-Brittannië dat vandaan de dag vertegenwoordigt. 
Dit is de geest van het Sociaal Darwinisme - de toepassing van het menselijk sociale en culturele leven, van 
dierlijk geweld en de strijd om te overleven. Sociaal-darwinisme als een manier van denken deed opgang 
in Groot-Brittannië na de publicatie van Darwin's baanbrekende boek The Origin of Species (1859) en 
was een belangrijke factor voor de ontwikkeling van die andere vloek van het eind 19e-eeuwse denken – 
het imperialisme. De nieuwe generatie die werd geboren in de jaren 1840, '50 en '60, mannen als de Prins 
van Wales (later Koning Edward VII), Cecil Rhodes, Lord Rosebery, de kruistocht-journalist WT Stead, 
Alfred (later Lord) Milner, Rudyard Kipling en de geopoliticus Halford Mackinder 4) liepen in hun jeugd 
warm voor de nieuwe opkomende ideeën van het sociaal-darwinisme zoals racistische trots, imperium en 
grotere 'efficiency' in de samenleving. Zij voelden dat de Britse beschaving en het Britse imperium het 
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Nieuwe Rome was, de bezorger van de Wet, Gerechtigheid, Orde, Beschaving, het Ware Geloof, en enkel 
en alleen goede dingen, en dat aan het einde van de 19e eeuw het Britse imperium het Rijk was geworden, 
waar de zon nooit zou ondergaan - en, het was vrome hoop, ook nooit zou ondergaan. Echter, in de jaren 
1880 richtte hun aandacht zich op de grote continentale staten als Rusland en Amerika - die de werkelijke 
uitdaging waren voor de Britse hegemonie in de komende eeuw. Vandaar de beweging voor ‘Imperiale Fe-
deratie’ van de Engelssprekende volkeren, die in 1884 begon met Lord Rosebery aan het hoofd. Dit was het 
idee voor een wereldomvattende federale gemeenschap bestaande uit een heersende klasse, de Britten, of 
Engelssprekende mensen, die het als hun plicht zagen om de donkergetinte volkeren - die ook onderdeel 
waren van die gemeenschap, in India bijvoorbeeld - te 'cultiveren' en te 'onderrichten'.

Men was van mening dat alleen in zo'n wereldwijde gemeenschap, die was gebaseerd op de kracht van alle 
Engelssprekende volkeren, Groot-Brittannië haar positie in de toekomst tegen mega-staten als Rusland 
en Amerika zou kunnen bestendigen. Deze Imperiale Federatie-beweging en vooral de gevoelens die het 
stimuleerde, vormden een cruciaal element bij de bereiding van de weg voor de Grote Oorlog van 1914. 
Vastberaden, zoals Lord Rosebery het formuleerde, "om ervoor te zorgen dat de wereld, voor zover het door ons 
kan worden gevormd, de Angelsaksische en niet een ander karakter zal aannemen", en de politieke elite die be-
zield was door zulke denkbeelden, waren er net zo van overtuigd dat Groot-Brittannië, India, de parel van 
de Britse kroon, niet zou mogen verliezen, door Russische aanspraken. Vanuit hun perspectief van machts-
politiek, was het vooral belangrijk dat Rusland niet zou worden toegestaan om zich op een betekenisvolle 
manier te verenigen met Duitsland, want dat zou een nexus van macht in Eurazië en de wereld creëren 
- 'Duitse hersenen en Russische kracht', zoals ze het zagen - dat Groot-Brittannië, met al zijn slagsche-
pen, eenvoudig niet zou kunnen weerstaan. Halford Mackinder zei in zijn beroemde lezing voor de Royal 
Geographical Society op 25 januari 1904 De Geographical Pivot of History: 
“Ofwel een Russisch-Duitse alliantie of een Chinees-Japans Rijk (die Russisch grondgebied zou veroveren) kon 
strijden voor wereldhegemonie door de toevoeging van een ‘zeefront’ aan ‘de grondstoffen van het grote continent 
die het gebruik van omvangrijke continentale middelen voor de vlootbouw mogelijk maakt (zou maken), en het 
wereldrijk zou dan in zicht zijn."

Om de strategische gedachte hierachter helder te maken, schreef Prof. Guido G. Preparata: 

"Engeland vreesde de mogelijkheid dat er op het continent een toonaangevende nationale kern zou ontstaan die in 
staat zou zijn een verbond van vazalstaten om zich heen te verzamelen dat spoedig zou veranderen in een rivalise-
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rend imperium ...,.in staat om elke blokkade geleid door Engeland te weerstaan ... en uiteindelijk haar volledig zou 
onderwerpen ... ..het strategische belang van Groot-Brittannië in het Westen werd transparant: het was er om te 
doen met alle middelen te voorkomen dat een Russisch-Duits verbond zou ontstaan. …..Mackinder stelde, ... een 
systematisch en meedogenloos beleid van intimidatie tegen Eurazië voor, dat moest worden geïmplementeerd door 
het innemen van landbruggen op de vitale knooppunten van het Kernland (Centraal-Azië)... .Deze "platforms" 
moesten worden beschouwd als de lanceerplekken - landbruggen, voor meer of minder langdurige invallen tegen 
de bewoners [van Eurazië] - Dat is nog steeds het beleid van de VS, met volledige en toegewijde steun van Groot-
Brittannië " 5) {of beter gezegd, van de Britse elite, T.B.}

Mocht een dergelijke Russisch-Duitse alliantie er niettemin toch komen, dan meende de Britse impe-
rialistische elite dat Groot-Brittannië haar lot zou moeten verbinden met de Verenigde Staten, hetgeen 
mannen als Cecil Rhodes, Lord Rosebery en Arthur Balfour sowieso graag zouden doen omwille van 
de Angelsaksische eenheid en federatie. Sinds het eind van de 19e eeuw zijn er machtige mannen in het 
Westen, die niet in staat zijn geweest zich te bevrijden van de innerlijke gehechtheid aan hun cultuur en 
hebben geprobeerd om ervoor te zorgen dat de drang van de Engelssprekende volkeren, oftewel de aandrift 
van de egocentrische persoonlijkheid, of van de egocentrische groep, permanent werd op het wereldtoneel. 
Om hun doel van de overheersing van de Engelssprekende volkeren te bereiken, trachtten deze machtige 
mannen 100 jaar geleden, en proberen dat nog steeds, een zinvolle aansluiting tussen Midden- en Oost-
Europa te voorkomen. 6) Vanaf de late jaren 1880, werkten in Groot-Brittannië, kringen rond de Prins van 
Wales, het netwerk rond de Cecil-familie en Cecil Rhodes en zijn bondgenoten achter de schermen, om 
de koers van de traditionele buitenlandse politiek van Groot-Brittannië, die tot dan steunde op die van 
Duitsland, Oostenrijk en Turkije te wijzigen, in de richting van een veel nauwere relatie - alles behalve 
dan een daadwerkelijke alliantie in feite - met de voormalige vijanden van het Britse Rijk, Frankrijk en 
Rusland. Alleen door de banden met Rusland aan te halen, zo was de redenering, zou Groot-Brittannië 
ervoor kunnen zorgen dat India veilig zou zijn voor de Russische toenadering. En tenslotte, zoals Lord 
Curzon, een van de meest vooraanstaande Edwardians, het in 1900 stelde: "Zolang we over India heersen, zijn 
wij de grootste macht in de wereld. Als we haar verliezen, zullen we direct tot een derderangs macht vervallen." 
 
Rusland, Groot-Brittannië en 1914

De eerste stap om dichter bij Rusland te komen, was door eerst haar bondgenoot Frankrijk tegemoet te 
komen. Het probleem hiermee, voor de Britse massa, en waarschijnlijk voor de meesten van hen, was dat 
de belangrijkste strategische doelstelling van Frankrijk (herwinning van Elzas-Lotharingen, dat verloren 
was gegaan aan Duitsland in 1871) en zijn bondgenoot Rusland (annexatie van Constantinopel en de Dar-
danellen en de oprichting van een Russisch geleid Balkan-verbond van alle Zuid-Slaven) alleen kon worden 
bereikt door de oorlog tegen Duitsland, de bondgenoot van Oostenrijk-Hongarije, met andere woorden, 
via gebeurtenissen op de Balkan. Om haar doelstellingen op lange termijn te bereiken, zou Rusland moeten 
breken met Oostenrijk-Hongarije, hetgeen de Russische Pan-slavisten maar al te graag wilden om de Sla-
ven te verenigen onder Russisch leiderschap. Zoals het hoofd van de Russische militaire inlichtingendienst, 
generaal Yuri Danilov, het uitdrukte: "De kortste en veiligste operationele route naar Constantinopel loopt via 
Wenen en Berlijn", waarmee hij oorlog bedoelde tegen de Centrale Mogendheden. 7) Rusland was ernstig ver-
zwakt door haar oorlog tegen Japan in 1904-1905, maar in 1912 was het hersteld tot aan het punt waar de 
militaire capaciteit, tientallen jaren substantieel gefinancierd met Franse geld, zowel de Duitse als de Britse 
buitenlandpolitieke elite alarmeerden. De Duitsers waren bezorgd omdat het 'Great-Army-Programme' 
van Rusland van oktober 1913, hen deed vrezen dat in 1917 de Russen sterk genoeg zouden zijn hen op 
hun oostelijke grenzen te overlopen en in maart 1914 kondigden de Russen ook nog hun nieuwe Marine-
programma aan. De Britten waren bezorgd omdat, ondanks hun overeenkomst met Rusland uit 1907 - de 
uiteindelijke uitkomst van het decennialange heimelijke proces van buitenlands-politieke heroriëntatie, zo-
als voorheen uiteengezet - de Russen ze het voortdurend lastig maakten in Perzië, de zuidelijke toegangs-
poort naar India, en de oude 19e -eeuwse Britse vrees over de Russische plannen met betrekking tot India 
opnieuw de kop opstaken. Vandaar, bezorgde uitspraken zoals de volgende in het officiële jaarverslag van de 
ambassadeur in Sint-Petersburg, Sir George Buchanan (maart 1914): 
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"Het is zinloos om onze ogen te sluiten voor het feit dat wanneer we vrienden blijven met Rusland, we bereid moe-
ten zijn, in elk conflict waarin zij betrokken raakt in Europa, ons materieel ter beschikking te stellen en onze morele 
steun te geven”. 

Buchanan’s opvattingen werden gedeeld door Sir Arthur Nicolson, de Secretaris-Generaal van het Ministe-
rie van Buitenlandse Zaken van 1910-1916 (en de hoogste ambtenaar onder de minister van Buitenlandse 
Zaken) en zijn bijna geheel anti-Duitse staf. Zowel Nicholson als Buchanan dankten hun posities - en een 
groot deel van hun strategisch denken -. aan Sir Charles Hardinge, goede vriend van wijlen Koning Edward 
VII (1901-1910) en sinds 1910 Onderkoning van India 8) In april 1914 schreef Nicolson: 

"Het belang van onze verstandhouding met Rusland is van het allergrootste belang voor ons, zowel in Europa als met 
betrekking tot India en onze positie in het algemeen in het Midden en Verre Oosten. Hardinge wijst mij voortdurend 
op de dringende noodzaak niets te doen wat ons ook maar op enigerlei wijze kan vervreemden van Rusland ... Ze kan 
ons raken waar wij machteloos zijn." 9) 

Een paar dagen later, schreef Buchanan hem: "Rusland is in hoog tempo zo machtig aan het worden dat we haar 
vriendschap tegen bijna elke prijs moeten koesteren." 10) De prijs zou het leven van bijna een miljoen mensen 
blijken te zijn.

Britse historici hebben de neiging zich overdreven te focussen op Berlijn en Wenen bij hun beschouwing 
van de oorzaken van de Eerste Wereldoorlog, en dit jaar hebben we zoiets als een propagandaoorlog in 
de Britse media kunnen waarnemen met historici en media-experts die de beschuldigende vinger naar de 
Duitsers wijzen, met steeds terugkerende argumenten uit 1914 en 1919. 11) Maar in de afgelopen jaren 
hebben andere onderzoekers zich op andere landen en factoren gericht. Volgens een recent boek van de 
Amerikaanse historicus Sean McMeekin, 12) had Rusland begin 1914 een ernstig probleem. Hij beschrijft 
hoe wapenfabrikanten uit Groot-Brittannië, de veronderstelde Entente 'partner' van Rusland, (bv Vickers 
en Armstrong Whitworth), de laatste ‘super-dreadnought’ slagschepen en andere marineschepen aan het 
bouwen waren om ze te verkopen aan het Ottomaanse Turkije, de vijand van Rusland. Met deze schepen, 
die klaar zouden zijn in augustus en september 1914 en die de hele Zwarte Zeevloot van Rusland in onbruik 
zou maken, zouden de Turken over de Zwarte Zee kunnen heersen (de belangrijkste doorvoerweg voor 
bijna 50% van de Russische export van landbouwproducten in 1914) 13) en de inname van Constantinopel 
door een amfibische aanval voorkomen, die de Russen al tientallen jaren recentelijk tijdens een oorlogsraad 
op 21 februari, van plan waren. De factor van de verkoop van de meest moderne Britse slagschepen aan 
Ruslands vijand en lang beoogd slachtoffer, Turkije, is er een die in het publieke debat in Groot-Brittannië 
dit jaar, over de oorzaken van de Eerste Wereldoorlog, volledig wordt vermeden. Natuurlijk, beweerde de 
Britse liberale regering dat ze niets te maken had met de deal, die 'zuiver commercieel' zou zijn. Maar het 
was toch deze Britse actie die Rusland in dat jaar ertoe bracht, op te treden tegen Turkije, waardoor een 
oorlog op de Balkan nodig was om de Turken uit hun resterende grondgebied op het Europese vasteland te 
verdrijven. Hoe dan ook, in het 'gezellige' en intieme wereldje van de Edwardiaanse elite, gingen commercie 
en politiek heel gemakkelijk samen.

Op 6 januari 1914 nam de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sazonov, deel aan een Raad van Mi-
nisters, waarin het uitlokken van een Europese oorlog werd besproken om het Ottomaanse Rijk te midden 
van de Entente machten in stukken te hakken en zo controle over de doorvaartwegen voor Rusland te ver-
krijgen. De minister van oorlog Sukhomlinov vertelde de Raad dat Rusland nu "perfect voorbereid was voor 
een confrontatie met Duitsland, om niet te spreken over een confrontatie met Oostenrijk". Sazonov rapporteerde 
aan de Raad de woorden van de vertrekkende Franse ambassadeur Delcassé: "Frankrijk zal net zo ver gaan als 
Rusland wenst". Delcassé’s vervanger, Maurice Paléologue, was net zo pro-oorlog als Delcassé en speelde een 
belangrijke rol in de juli-crisis die leidde tot de oorlog. Inderdaad, in "De Noodlottige Alliantie', een studie 
van de Frans-Russische alliantie van 1892-1917, schreef de Amerikaanse diplomaat George P. Kennan, dat 
de tekst van de artikelen van de militaire alliantie "de macht om een belangrijke Europese oorlog te ontketenen, 
grotendeels in Russische handen was terechtgekomen, wanneer dit in de Russische doelen zou passen". Rusland te 
gebruiken om Elzas-Lotharingen op Duitsland terug te winnen - waartoe Frankrijk in haar eentje niet in 
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staat was - was in de eerste plaats de reden voor Frankrijk om de Alliantie aan te gaan. Col. E.M. House, 
de man die de Amerikaanse president Woodrow Wilson aanduidde als zijn alter ego, bezocht in mei 1914 
enkele Europese hoofdsteden om de situatie zelf te bekijken en schreef aan president Wilson: "Wanneer 
Engeland toestemming geeft, zullen Frankrijk en Rusland, Duitsland en Oostenrijk belegeren. " 14) (accentuering 
T.B.) Het Franse doel was op de zeer korte termijn gericht - het veiligstellen van Elzas-Lotharingen, het 
uitwissen van de schande van 1871 en de vermindering van de Duitse kracht. De doelstellingen van de 
Britse elite waren veel ingrijpender en waren historisch omvangrijker van opzet; ze waren: het verbreken 
van elk verband tussen Midden- en Oost-Europa, het substantieel degraderen van Duitsland en vooral van 
Rusland, door haar op te zadelen met een 'socialistisch experiment', zoals later zal worden beschreven. 

Op 21 februari 1914 werd een speciale conferentie in St. Petersburg gehouden, onder voorzitterschap van 
Sazonov, om de beoogde amfibische-aanval op Constantinopel te plannen. 15) Op 14 mei gaf het Britse ka-
binet groen licht voor geheime besprekingen met de Russen over de door hun verlangde 'Anglo-Russische 
Marine Overeenkomst', een gebeuren dat Grey verborgen hield voor het Lagerhuis op 11 juni 16), maar de 
'geheime' gesprekken werden gelekt door een Duitse spion in de Russische ambassade in Londen. Het is 
niet verrassend, dat de Duitsers de overeenkomst als laatste schakel in de keten van de 'Einkreisung' (om-
singeling) van Duitsland door de Entente mogendheden zagen die zij al jaren vermoeden. Frankrijk en 
Rusland zouden nooit zonder elkaar in een oorlog tegen Duitsland zijn gestapt, en noch zouden ze zonder 
Britse steun deze stap hebben genomen, zoals kolonel House correct had begrepen. De auteurs Docherty 
en MacGregor schrijven: "Een telegram naar Izvolsky [Russische ambassadeur in Parijs en een man gesteund 
door wijlen koning Edward VII - TB] van de Russische ambassadeur in Bulgarije in november 1912 onderkende 
een vertegenwoordiger van The Times [ JDBourchier, de Times Balkan correspondent - TB] die beweerde dat 
'heel veel mensen in Engeland bezig waren met complicaties in Europa [de Balkan] op de spits te drijven om de oor-
log te veroorzaken die zou leiden tot de vernietiging van de Duitse Vloot en de Duitse handel'. 17) Twee maanden 
eerder had de Russische ambassadeur Sazonov, slechts twee weken vóórdat de Eerste Balkanoorlog uitbrak, 
gedurende zes dagen in Balmoral Castle in Schotland, een ontmoeting met Sir Edward Grey en Koning 
George V. Er werden geen officiële Britse verslagen van hun discussies bijgehouden, maar we weten uit een 
telegram van Sazonov aan Tsaar Nicolaas II na de Balmoral-vergadering dat "er een overeenkomst bestaat tus-
sen Frankrijk en Groot-Brittannië, waarbij in geval van oorlog met Duitsland, Groot-Brittannië de verplichting 
had aanvaard voor het geven van hulp aan Frankrijk, niet alleen op zee, maar op het land, door grondtroepen naar 
het continent te sturen. De koning ging op hetzelfde vraagstuk nader in, en drukte zich nog sterker dan zijn minis-
ter uit...Hij zei, "Wij zullen elk Duits koopvaardijschip die wij bemachtigen tot zinken brengen". 18) Sir Edward 
Grey's Memoirs over de Balmoral besprekingen zeggen niets over de Balkan, ondanks de ophanden zijnde 
uitbraak van de oorlog daar, maar in een persoonlijke brief aan Sir George Buchanan, de Britse ambassadeur 
in Rusland, schreef hij: "Het feit is dat hij [Sazonov] op Balmoral, zeer bezorgd was over het vuur dat hij in de 
Balkan had ontstoken door het aanzetten tot een alliantie van de Balkanlanden." De Balkan was toen inderdaad 
besproken! 19)

Vragen rond de grote imperiale strategie had leden van de Britse elite aangezet tot het proces dat culmi-
neerde in de Entente met Rusland in 1907 en die zeven jaar later zou uitmonden in de totale Europese 
oorlog, een proces dat traceerbaar is (tenminste door deze schrijver) tot aan 1887, toen Lord Salisbury, het 
hoofd van de familie Cecil, 20) en op dat moment Brits premier, de eerste, geheime toenaderingen tot de 
Fransen maakte via zijn oude vriend Count Chaudordy 21). Zeer verontrust door de recente Russische stap-
pen in Centraal-Azië, en overtuigd dat het nu echt tijd was voor Groot-Brittannië om haar traditioneel 
pro-Turkse en anti-Russische beleid te laten varen, had Salisbury heimelijk doch gedecideerd besloten via 
Frankrijk naar een akkoord met Rusland toe te werken. Hij was overigens altijd zeer beslist in de opvat-
ting dat Rusland Constantinopel nooit echt zou moeten bezitten en was van mening dat het antwoord op 
het Britse 'Rusland probleem' uiteindelijk zou kunnen komen in de vorm van revolutie, de opkomst van de 
Islam of oorlog tegen Duitsland. Hij zag Ruslands "financiële knelpunt" als haar achilleshiel, door te stellen 
dat: “Als we haar (Rusland) chronische vijand worden, moet onze aandacht zich op dat knelpunt richten. We zullen 
haar tot elke uitgave moeten bewegen zodat we haar een paar stappen verder in een revolutie storten waar ze al 
voortdurend tegen aanhangt”. 22) De financiële problemen en de revolutie in Rusland zouden met de oorlog 
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tegen Duitsland in 1914 samenlopen en aan het einde zou Rusland, geleid door Lenin en Trotski, in de 
handen van de bolsjewieken zijn gevallen. Lenin, zoals bekend, mocht zijn Zwitserse ballingschap van de 
Duitsers ontvluchten om naar Rusland te gaan. Het is minder bekend dat Trotski, die later de belangrijkste 
rol in het organiseren en het winnen van de Burgeroorlog voor het Rode Leger zou spelen, van de Britten 
uit de VS naar Rusland mocht vertrekken. Trotski werd vastgehouden in Canada op schijnbaar bevel van 
MI5, maar vervolgens vrijgelaten door MI6! 23)

Ik begon te schrijven over een historisch proces, waarbij de mediterrane volkeren, de Germanen en de 
Slaven zijn betrokken. In 1893 werd dit proces beschreven vanuit esoterische hoek door een obscure Britse 
esotericus genaamd C.G. Harrison. Hij was verbonden met de stroom van de 'High Church', of de 'Anglo-
Katholieke' esoterie binnen de Kerk van Engeland. 24)

De zes zeer diepgaande lezingen gegeven door Harrison in 
1893 werden al snel opgemerkt door een oude vriend van 
Rudolf Steiner, Friedrich Eckstein, en vertaald in het Duits, 
waardoor Steiner bekend raakte met de inhoud. In een van 
de lezingen beschrijft Harrison hoe de Romeinen de voed-
ster en leermeester van de Germaanse stammen werd tot 
aan het einde van het Romeinse Rijk, toen zij opgeschoven 
waren van wat hij noemt het ‘zuigelingschap’ naar de ‘kin-
dertijd’ onder het Pausdom. De Slaven, zei hij, zijn op dit 
moment in hun ‘zuigelingstadium’, maar bewegen zich naar 
hun ‘kindertijd’, wat tot gevolg heeft dat de Germaanse vol-
ken van het westen (hier door hen natuurlijk opgevat als de 
Britse), nu in hun volwassendom, de voedsters zijn geweest 
van de Slaven en nu tot hun leermeester en beschermer ver-
worden, en dat de overgang opnieuw zou worden geken-
merkt door het einde van een imperium, en, hij impliceert, 
hun bevoogding onder een ander soort Pausdom; klaarblij-
kelijk zal het in dit geval een ‘west-Pausdom’ zijn – of een 
Pausdom der Slaven, ‘geïnjecteerd’ door het Westen. Hij zei 
(in 1893) “dat er een grote Europese oorlog op handen was, 
waarin “het Russische imperium ten onder gaat, waarbij het 
Russische volk mag overleven”. Hun nationalistische karakter 
"zou hen in staat stellen om socialistische, politieke en economi-
sche experimenten uit te voeren, die voor enorme problemen in 

West-Europa zouden zorgen". Het lot van de Slaven, zei hij, was "zich naar een eigen, hogere beschaving te ont-
wikkelen". Maar net zoals de beschaving van de hogere klassen van de Germaanse volkeren tegenwoordig, 
"evenzeer de Romeinse beschaving in Groot-Brittannië een van buiten komende ontwikkeling is”, beweerde hij 
dat de toekomstige beschaving van de Slaven in feite ook een ontwikkeling van buitenaf, namelijk de im-
port van de Germaanse (dwz Britse) cultuur zal zijn. Met andere woorden, de Slaven zouden feitelijk niet 
hun eigen cultuur ontwikkelen, maar die uit een vorig tijdperk, ons huidige, continueren. Dus tien jaar vóór 
de opkomst van de bolsjewieken in Londen in 1903 (het resultaat van een splitsing binnen de Russische 
Sociaal-Democratische Partij van de Arbeid), kon een Britse esotericus, ook afkomstig uit Londen en ver-
bonden met een traditionele, conservatieve esoterische stroom, de socialistische experimenten in Rusland 
als gevolg van "de komende grote Europese oorlog", voorspellen.

Oekraïne, Rusland en het Westen 
In de grote oorlog die Harrison had voorspeld, verviel Rusland inderdaad in chaos en daarna, in de decen-
nia na de bolsjewistische overname, begon het socialistische experiment zich serieus te ontwikkelen. Een 
kortstondig, onafhankelijk Oekraïense Republiek ontstond in de chaos van de Russische Burgeroorlog, 
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maar werd door de bolsjewieken in 1919 verpletterd. De Oekraïne werd voor 1991 niet 'op normale wijze' 
onafhankelijk. Vanwege haar lange historie van etnische en religieuze verschillen, en de agrarische, indus-
triële en culturele rijkdom, bleek de regio een gemakkelijke prooi te zijn voor uitbuiting door gewetenloze 
buren en vreemdelingen, hetzij Russisch, Pools, Oostenrijks, Duits of, zoals nu, de Amerikanen en de EU 
/ NAVO. De naam Oekraïne betekent 'grensgebied'; en wanneer we de twee kleuren van de Oekraïense 
vlag in ogenschouw nemen, die de enorme blauwe luchten representeren die de al even uitgestrekte gouden 
graanvelden van het land overkoepelen, en de Eerste Wereldoorlog (die onverbiddelijk leidden naar de 
Tweede) en Oekraïne vandaag de dag, dan kan men herinnerd worden aan de inspanningen die door de 
eeuwen heen zijn gedaan om een wig te drijven tussen de twee culturen van Midden- en Oost-Europa, en 
was het de Oekraïne die meerdere malen de dupe van die inspanningen is geweest, en lijkt dit tegenwoordig 
opnieuw te zijn...

In het najaar van 2013, 99 jaar na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, werd een poging gedaan om 
Oekraïne binnen de invloedssfeer van de EU en de NAVO te brengen door middel van een associatieover-
eenkomst als onderdeel van de zogeheten 'Oosterse Partnerschap' akkoorden. Deze werden in 2009 door 
de Poolse en de Zweedse regering gecreëerd om staten die vroeger deel uitmaakten van de Sovjet-Unie 
(Oekraïne, Georgië, Moldavië, Wit-Rusland) in de westelijke invloedsfeer te brengen. Dit Zweedse en 
Poolse initiatief was naar alle waarschijnlijkheid geheel geïnspireerd door de Pools-Amerikaan Zbigniew 
Brzezinski, een van die leden van de Amerikaanse elite die al tientallen jaren nauw betrokken is bij de toe-
komst van Rusland.

Zbigniev Brzezinski en president Jimmy Carter
In de jaren 1970, als nationale veiligheidsadviseur van president Jimmy Carter (1977-1981), speelde hij een 
belangrijke rol in het beëindigen van wat hij noemde "het marxistische experiment in Rusland" 25), zodat 
de westerse manipulatie van Rusland en de Slaven zich naar de volgende fase kon bewegen ('kindertijd' en 
'pausdom', om Harrisons termen te gebruiken). Hij deed dit door na 1978, wat hij noemde "Ruslands Viet-
nam" in Afghanistan te veroorzaken en door de verbinding te smeden tussen Washington, de opkomende 
Poolse vakbeweging Solidarnosc (Solidariteit) en de Poolse paus Johannes Paulus II, die Paus werd na de 
verdachte dood van paus Johannes Paulus I, eerder op 29 september 1978.(26) Het zeer belangwekkende 
boek uit 1997 van Brzezinski over geopolitiek, ‘The Grand Chessboard’, weerspiegelt de invloed van de be-
langrijkste gedachten van Harrison van 100 jaar eerder en van de Britse 'vader van de geopolitiek' Halford 
Mackinder, wiens driedelige slogan door Brzezinski werd geciteerd op p.38 van zijn boek in het hoofdstuk 
'Het Euraziatische Schaakbord': "Wie over Oost-Europa regeert, beheerst het 'Heartland' [dwz Centraal-Azië]; 
wie over het Heartland regeert, beheerst het 'World Island' [dwz Eurazië]; wie over het 'World-Island' regeert, 
heerst over de wereld". Dit betekent dat de Balkan het belangrijkste bruggenhoofd is, de springplank voor 
activiteiten in het Euraziatische hart, Centraal-Azië. Wereldhegemonie begint dus met de controle - open-
lijke of verkapt - over Oost-Europa. Mackinder volgend, schrijft Brzezinski in zijn 'Grand Chessboard':

"Europa is Amerika's hoogstnoodzakelijke geopolitieke bruggenhoofd op het Euraziatische continent (p.59) ... Ame-

1914-2014



45
W

in
ter 

2015-2016
jaarg

an
g

     7

rika's geostrategisch hoofddoel in Europa ... is om door middel van een onvervalst trans-Atlantisch partnerschap 
voor de VS een bruggenhoofd op het continent te consolideren, zodat een groter wordend Europa een meer levensvat-
bare springplank kan zijn voor de uitbreiding van de internationale democratische en coöperatieve orde in Eurazië. 
"(p.86) ..."Tegen het jaar 2010, zou de Frans-Duits-Pools-Oekraïense samenwerking (accentuering - TB)., met 
zo'n 230 miljoen mensen, kunnen uitgroeien tot een verbond dat de geostrategische kracht van Europa zal doen 
vergroten."(p.85),
waarmee Brzezinski eigenlijk Amerika’s geostrategisch arm in Centraal-Azië, Mackinder ‘s 'Heartland', be-
doeld. We kunnen ons de trojka van de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU in herinnering roepen 
die op 20 februari naar Kiev gingen die poogden een overeenkomst tot stand te brengen tussen president 
Janoekovitsj en de oppositie van 'Maidan Plein'; het waren de ministers van Frankrijk, Duitsland en Polen, 
de landen die Brzezinski in het boek ziet als de benodigde 'as' of de ruggengraat van de EU. In het boek 
wordt Rusland volledig beschouwd in de manipulatieve geest van de voornemens die door C.G. Harrison 
werden geschetst. Het wordt beschreven als het hebben van slechts één geostrategische optie 'als het een 
gevaarlijke geopolitieke isolatie wil voorkomen - meegaan in de uitbreiding van het "trans-Atlantische Europa van 
EU en NAVO" (p.118))….."Het is even belangrijk voor het Westen vooral voor Amerika om het beleid te vervolgen 
dat het dilemma van het enige alternatief voor Rusland continueert." (P.120) En waar wordt Rusland nu elke 
dag in de westerse media mee geconfronteerd? De dreiging van "isolatie". 

De Oekraïne, Azerbeidzjan en Oezbekistan, het trio van de belangrijkste geopolitieke staten waar het om 
draait voor Brzezinski, en voor wie de Oekraïne in zijn hele Euraziatische strategie de belangrijkste is. Hij 
schrijft dat Oekraïne:

"... een geopolitieke spil is, omdat haar bestaan als een onafhankelijk land helpt om Rusland te transformeren. 
Zonder Oekraïne, is Rusland niet langer een Euraziatische Rijk. Zonder Oekraïne kan Rusland nog steeds streven 
naar een imperiale status, maar het zou een overwegend Aziatisch imperium worden, en waarschijnlijk getrokken 
worden in conflicten met ontwakende Centraal-Aziaten die haar zullen verzwakken ... [we kunnen ons afvra-
gen: wakker geschud door wie?; Brzezinski zelf heeft al een 'methode’ bedacht voor dit gebied! - TB] Echter, 
als Moskou de controle over Oekraïne behoudt ... zou Rusland weer automatisch de middelen in handen krijgen om 
een machtig imperium te worden, Europa en Azië omvattend. Het verlies van onafhankelijkheid van Oekraïne 
heeft directe gevolgen voor Centraal-Europa, waardoor Polen zou worden omgevormd tot de geopolitieke spil aan 
de oostelijke grens van een verenigd Europa " (p.46). (accentuering - TB) "De relatie van Oekraïne met Europa 
zou het keerpunt voor Rusland zelf kunnen zijn.. Maar dat betekent ook dat het beslissende moment voor Ruslands 
relatie met Europa nog op zich laat wachten - "beslissend" in de zin dat de keuze van Oekraïne ten voordele van 
Europa, Rusland ten aanzien van de volgende fase in haar bestaan voor de keuze zal stellen: oftewel tevens een 
deel van Europa of een Euraziatische outcast te worden, noch werkelijk tot Europa, noch tot Azië te behoren en 
in de problemen gebracht door conflicten in de nabijheid van haar grenzen" (p.122) (accentuering - TB)".
Ergens tussen 2005 en 2010, zal Oekraïne ... klaar moeten zijn voor serieuze onderhandelingen met zowel 
de EU als de NAVO "(p.84) [n.b. het Oosters Partnerschap-concept ontstond in 2009 - TB]

In 1914 vergaten de Entente machten snel de misdaad van de moorden in Sarajevo, gepleegd door de ultra-
nationalistische terroristen, en in plaats daarvan richten ze zich op het Oostenrijkse ultimatum aan Servië, 
dat Rusland gebruikte als een excuus voor het dreigen met oorlog en waardoor een gevaarlijke impasse tus-
sen de grote mogendheden ontstond. In 2014 vergaten de westerse mogendheden snel het verschrikkelijke 
geweld in Kiev van december 2013 tot aan februari 2014, waarvan een groot deel, zoals men kan zien aan 
de vele internetvideo's, gepleegd waren door ultranationalisten. In plaats daarvan richtte het Westen zich 
op Ruslands weder toe-eigening van de Krim, die het Westen als een excuus gebruikte voor de oorlogs-
dreigementen en ontstond er een gevaarlijke impasse tussen de grote mogendheden. Naast de hemelsblau-
we-en-gouden-korenvelden vlag van Oekraïne waren ook de bloedrode-en-zwarte-bodem vlaggen van de 
goed opgeleide ultranationalistische 'Rechtse Sector'-groep, te zien, die de gruwelijke gewelddadigheden 
in de straten van Kiev leiden en waarvan de leider nu in de interim-regering van Oekraïne zit. 27) Volgens 
Brzezinski zou Ruslands aanvaarding van het Oekraïense lidmaatschap van de EU en de NAVO, "het besluit 
van Rusland om ook echt een deel van Europa te worden, bekrachtigen. De weigering van Rusland zou neerkomen 
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op de afwijzing van Europa ten gunste van een geïsoleerde "Euraziatische" identiteit en bestaan." Dus Rusland 
mag niet beide wegen bewandelen; het is of het een of het ander. Brzezinski zegt dat Rusland moet kiezen 
tussen Oost of West, en het lijkt erop dat we dat vandaag de dag in Oekraïne zien; namelijk het gebruik van 
de trieste gebeurtenissen in Oekraïne door het westen om Rusland te dwingen te 'kiezen' voor het Oosten.

Het gevolg van die keuze in de 21e eeuw voor Rusland was in 1992 al naar voren gebracht door de Eco-
nomist 28) en door Brzezinski in 1997 in zijn boek: “het zal een conflict en oorlog met Ruslands oostelijke buren 
worden met een mogelijk verlies van al haar gebieden ten oosten van de Oeral” (Brzezinski: “slopende conflicten 
met geïrriteerde centraal-Aziaten”). Wat er van Rusland overblijft zal dan hoogstwaarschijnlijk smeken te 
worden opgenomen in de, ‘internationale democratische samenwerkende gemeenschap’, van de Trans-At-
lantische Unie, waarin de Slavische volkeren allang zijn geassimileerd als onderdeel van de EU. Als op die 
manier de westerse strategie succesvol is, dan zouden de volken, wat Harrison de ‘kindertijd’ van de volkeren 
van Rusland noemt, grondig onderworpen zijn aan ‘oefening en begeleiding' op grond van de waarden van 
de overheersende ‘Anglosfeer’. Natuurlijk zien Brzezinski en zijn collega’s deze waarden in termen van ‘ge-
rechtigheid’ ‘democratie’ ‘vrijheid’; maar wat het westerse economische leven, onbeïnvloed door enige wer-
kelijke (onderscheiden van retorische) geestelijke waarden, zoals zelfbeschikkingsrecht en eigengereidheid, 
de ‘waarden’ uit het lied ‘Survival’ van MUSE, in wezen behelst. Deze ‘waarden’ waren in 1919 door Rudolf 
Steiner omschreven als krachten van materialisme, vernietiging en ziekelijkheid, tenzij ‘echte spiritualiteit’ 
in het economisch imperium zouden zijn verdisconteerd. 29) Het resultaat van Ruslands vernietiging als een 
overbruggende cultuur tussen Europa en Azië zouden, op een later tijdstip in de 21e eeuw, twee, op het 
noordelijk halfrond, reusachtige elkaar bestrijdende systemen worden – om met de verbeelding van George 
Orwell in zijn “1984” te spreken: ‘Oceanië’, geleid door de VS, versus ‘Oost-Azië’, geleid door China; zij zul-
len strijden voor controle over het grootste deel van het zuidelijk halfrond. De derde supermacht in Orwells 
boek, Eurazië, zou zijn afgesneden. Met andere woorden, de 21e eeuw zou, in het geval dat een geopolitieke 
Oost-West tegenstelling de wereld zou overheersen, niet verschillen van de 20e eeuw.

Conclusie 

Op het materiele vlak is het begrijpelijk en ‘natuurlijk’ dat tegenpolen de orde der zaken (expansie/aantrekking, 
geslacht en erfelijkheid, electriciteit etc.) zullen bepalen. Maar Christus zei: “Mijn Rijk is niet van deze we-
reld” en in het Onze Vader bad Hij: “Uw Rijk kome, gelijk in de hemel als zo ook op de aarde”, op deze manier 
aanduidend dat een macht die de tegenpolen overstijgt, de mensenwereld kan binnentreden. De toenemende 
secularisering van de cultuur van de Engelssprekende landen wordt echter door een steeds krachtiger wordend 
materialisme beheerst. Maar de mens is geen tweepolig wezen bestaand uit lichaam en ziel of uit rede en in-
stinct; hij is een triniteit bestaand uit lichaam, ziel en geest. Zbigniew Brzezinski en zijn westerse voorgangers 
en kameraden streven er nu al meer dan honderd jaar naar de intrinsieke drievoudige natuur in het sociale en 
culturele leven van Europa, te ontkennen; om Centraal-Europa als een culturele bron van waarden op zichzelf 
uit te roeien en om van Europa een eenvormige, monochrome, gehomogeniseerde snelweg, als doorluik van 
de Westerse, ‘Trans-Atlantische’ ideeën en producten te maken voor heel Europa, tot de Oekraïne en Oost-
Europa tot in Eurazië toe. Het resultaat hiervan zou zijn dat geen echte Slavische impulsen zouden overleven 
om de mensheid naar het komende 6e tijdperk te leiden. Zowel Centraal als Oost-Europa zouden als bronnen 
van culturele waarden worden uitgesloten. Tegengesteld hieraan stelde Rudolf Steiner: “werkelijke voordelen 
voor de vooruitgang van de mensheid komen uitsluitend voort, als binnen een bepaalde groep van mensen een har-
monieuze relatie wordt gevestigd, tussen Centraal en Oost-Europa, zoals we in Goethe’s Sprookje van de Groene 
Slang en de Schone Lelie hebben gezien in de personages van de Groene slang en de jeugd: 30) het ideaal, dat 
in Centraal-Europa nu al meer dan 200 jaar wordt gekoesterd, waarin individuen er naar streven spirituele 
wezens op de weg naar de geest en hun opoffering voor het welzijn van de gemeenschap te worden. Door haar 
vele bomen is Kiev bekend als een groene stad. Ontstaat groen niet uit de combinatie van geel en blauw? En 
is niet dat andere symbool van Oekraïne de tryzub, de drietand? In het midden van Maidan Nezalezhnosti 
(onafhankelijkheidsplein), reizend, hoog boven de rode vlammen en de dichte zwarte rook van brandende 
banden, op haar slanke witte zuil, staat de heidense aardegodin Berehynia. Aan de andere zijde van het plein, 
dwars tegenover haar, staat op een boog, het beeld van Kievs goddelijke beschermer, de aartsengel Michaël.
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Noten

1. R.Steiner,-voordracht-van-23.2.1905
2. 2..A.Turgenyev, Errinerungen an Rudolf Steiner und die Arbeit am ersten Goetheanum (1973), quoted in S.O.Prokofieff, The 

Spiritual Oorigins of Eastern Europe and the Future Mysteries of the Holy Grail (1993), p.371
3. De visie van de andere belangrijke partijen is in de grond van de zaak gelijk. Gordon Brown zei dezelfde dingen als kanse-

lier en als premier. 
4. Over Mackinder, zie mijn artikel “Syriana? Part 1→, New View magazine No.69 Oct- Dec 2013
5. The Incubation of Nazism: The Critical Act of Britain’s Strategy for Keeping Empire 1900-1941 www.guidopreparata.com/chpg/

Incubation-Russia.pdf
6. Halford Mackinder, de ‘vader’ van de Britse geopolitiek, was nadrukkelijk over dit punt. Zie mijn essay, n. 4 hierboven
7. Sean McMeekin, The Russian Origins of The First World War (2011) p.6
8. Hardinge, een echte ‘man van de wereld’, diende in 1906-1910 als Foreign Office Permanent Under-Secretary onder Sir 

Edward Grey, the Foreign Secretary, een man met nauwelijks buitenlandse ervaring en die samen met zijn vriend koning 
Edward VII een beslissende rol had gespeeld bij de totstandkoming van de Entente met Rusland in 1907.

9. K.M.Wilson, The Policy of the Entente, p.78
10. K.M. Wilson, p.78
11. Bijvoorbeeld, Jeremy Paxman’s BBC TV documentaries Britain’s Great War, Michael Portillo’s BBC radio documentaries The 

Great War of Words, Max Hastings’ documentary The Necessary War, the BBC drama miniseries “37 Days”.
12. The Russian Origins of The First World War (2011). Dit boek is een welkome aanvulling in het debat over de oorzaken van de 

1e Wereldoorlog aangezien het een nieuwe dimensie aan het onderwerp toevoegt. Het wijst echter de boze vinger naar 
Petersburg, zonder de dreigementen te onderkennen die leiden naar Londen. 

13. McMeekin, p.28
14. C.Seymour, The Intimate Papers of Col. House, Vol I, (1926) p.249
15. In deze waren de Russen niet in staat dit te managen. Ze vroegen de Britten en de Fransen het voor hun te doen, hetgeen 

leidde tot de desastreuse Gallipoli expeditie van 1915. 
16. Z.Steiner, Britain and the Origins of the First World War, (1977) p.123
17. G.Docherty and J.MacGregor, Hidden History: The Secret Origins of the First WorldWar-(2013)p.229
18. G.Docherty-en-J.MacGregor,p.231
19. G.Docherty en J.MacGregor, p.232
20. De Cecils, vader William en zoon Robert waren ministers van Buitenlandse Zaken onder Elizabeth I en James I aan het be-

gin van de overzeese expansie van Engeland en hadden heimelijk de opvolging van James I in 1603 geregeld.
21. Chaudordy stond op goede voet met de occultist Alexandre Saint-Yves d'Alveydre (1842-1909) die middels zijn occulte 

geschriften onderzoek deed naar het idee van Synarchy, geheime Oosterse Broederschappen en de ondergrondse stad 
Agharta om een Anglo-Franco-Russische Alliantie bevorderen. St Yves was bevriend met de Britse occultist Edward 
Bulwer-Lytton, auteur van Vril The Power of the Coming Race (1871) en zijn zoon Edward Bulwer-Lytton, ambassadeur in 
Parijs en de voormalige onderkoning van India. Door zijn aristocratische vrouw had St Yves toegang tot de Deense, Rus-
sische en Britse koninklijke families.

22. Voor al de verwijzingen naar Salisbury hier over Rusland, J.Charmley, Splendid Isolation?,--pp.201,-213
23. Guardian,http://www.theguardian.com/uk/2001/jul/05/humanities.highereducation 

Beide agentschappen werden in 1909 opgericht door het Committee of Imperial Defence (1902), het geesteskind van 
Salisbury's neef Arthur Balfour, die zijn oom als premier zou opvolgen. De Britse regering werd in die tijd vaak 'Hotel Cecil' 
genoemd.

24. The High Church bleek ook de Anglicaanse tak van Lord Salisbury en de familie Cecil te zijn. In Oxford, volgde Harrison 
Oriel College (begin 1880), de universiteit die sinds de jaren 1830 het meest geassocieerd werd met de Oxford of 'Tracta-
rian' (High Church-Anglo-katholieke) beweging.

25. Z.Brzezinski, The Grand Failure – Birth and Death of Communism in the Twentieth-Century,(1989)-p.15
26. Paus Johannes Paulus I overleed na slechts 33 dagen in functie. Hij had zijn voornemen verklaard, de financiële corruptie 

in de kerk te onderzoeken. Hij was ook niet Pools! 
27. Vier leden van de Svoboda (Vrijheid) Far Right Party zitten nu in de regering, samen met Dmitryo Yarosh, leider van de 

nog rechtsere 'Right Sector' groep; Hij is nu plaatsvervanger van de Oekraïense minister van Defensie.
28. Dit werd besproken in mijn eerdere artikel in New View: Syriana? Deel 1 No.69 oktober-december-2013
29. R.Steiner,voordracht-van-22.2.1920
30. R.Steiner, voordracht, 17.1.1915
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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


