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Beste lezer,
 

Deze reader krijgt u als deelnemer van de dag van de hogeschool 

over De mens tussen onder- en bovennatuur op 9 april 2016.

U vindt hier een aantal artikelen over dit thema. Deze zijn oriënterend 

bedoeld en schetsen een achtergrond bij de eerste bijeenkomst van de 

hogeschool over het thema. We hopen dat de artikelen u helpen zich 

verder te oriënteren op dit maatschappelijk belangrijke thema.

Ook vind u twee teksten van Rudolf Steiner die voor ons richtingge-

vend zijn in onze studie rond dit thema. Uitgeverij Christofoor en 

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen waren zo goed ons de door hen 

verzorgde vertalingen voor deze bundel ter beschikking te stellen.

Het materiaal dat verzameld is in deze reader kan worden gezien als 

de vrucht van een eerste verkenningsronde. Het is een bescheiden 

begin. We hopen dat de vonk van ons enthousiasme zal overslaan 

en dat meer mensen zich met dit thema gaan bezighouden. Met 

velen zal het mogelijk worden een perspectief te ontwikkelen die een 

antwoord biedt op de noden die rond het vraagstuk van de moderne 

technologie in onze cultuur zijn ontstaan.
 

Namens de medewerkers van de hogeschool,
Auke van der Meij
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Van de natuur  
naar de ondernatuur
Rudolf Steiner
12 april 1925

Er wordt wel eens gezegd, dat met het overwinnen van het filosofi-
sche tijdperk in het midden van de negentiende eeuw het natuur-
wetenschappelijke is opgekomen. En men zegt ook, dat dit natuur-
wetenschappelijke tijdperk tegenwoordig nog voortduurt, terwijl 
tegelijkertijd velen beweren, dat we weer de weg terug hebben ge-
vonden naar bepaalde filosofische intenties.

Dat klopt allemaal met de kenniswegen die de moderne tijd is ingeslagen, 
maar niet met de levenswegen. Met zijn voorstellingen leeft de mens nog in 
de natuur, ook al past hij het mechanische denken op zijn opvattingen over 
de natuur toe. Met zijn wilsleven echter leeft hij in zo ruime mate in een 
technisch mechanisme, dat dit aan het natuurwetenschappelijke tijdperk 
allang een heel nieuwe nuance heeft gegeven.

Willen we het menselijk leven begrijpen, dan moeten we het om te begin-
nen van twee kanten benaderen. Uit zijn eerdere levens op aarde brengt de 
mens het vermogen mee zich een voorstelling te maken van het kosmische 
uit de omgeving van de aarde en van datgene wat in het aardse gebied 
werkt. Met zijn zintuigen neemt hij het kosmische dat op aarde werkt waar, 
en met zijn denkorganisatie denkt hij het kosmische dat vanuit de omge-
ving van de aarde op de aarde inwerkt.

Zo leeft hij door middel van zijn fysieke lichaam in het waarnemen, en door 
middel van zijn etherlichaam in het denken.

Wat zich in zijn astrale lichaam en in zijn ik afspeelt, werkt in meer verbor-
gen regionen van zijn ziel. Het werkt bijvoorbeeld in het lot. We moeten het 
echter niet direct zoeken in de gecompliceerde lotsverbanden maar in de 
elementaire, eenvoudige levensprocessen.

De mens verbindt zich met bepaalde aardse krachten door zijn organisme naar 
deze krachten te oriënteren. Hij leert rechtop staan en lopen, en hij leert zich 
met zijn armen en handen in het evenwicht van de aardse krachten te plaatsen. 
Dit zijn geen krachten die vanuit de kosmos inwerken, maar louter aardse 
krachten.

In werkelijkheid is niets wat de mens beleeft een abstractie. Hij heeft alleen 
niet door waar de beleving vandaan komt en zo vormt hij uit ideeën over 
realiteiten abstracties. De mens heeft het over een mechanische wetma-
tigheid. Hij denkt dat hij die uit de samenhangen in de natuur heeft geab-
straheerd. Dat is echter niet het geval, integendeel, alles wat de mens aan 
puur mechanische wetten in zijn ziel beleeft, heeft hij door zijn oriëntatie 
op de aardse wereld (in zijn staan, lopen enz.) innerlijk beleefd.

Daarmee echter wordt het mechanische gekenschetst als puur aards. Want 
wat onderhevig is aan de natuurwetten, zoals kleuren, geluiden enzovoort, 
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is vanuit de kosmos naar het aardse gestroomd. Pas op aarde wordt ook bij 
datgene, wat onderhevig is aan natuurwetten, het mechanische ingebracht, 
zoals de mens daarmee in zijn eigen beleven pas op aarde te maken krijgt.

Verreweg het meeste van wat tegenwoordig door middel van de techniek in 
onze cultuur werkzaam is en waarin hij met zijn leven in hoge mate is in-
gesponnen, is niet natuur maar ondernatuur. Het is een wereld die zich naar 
beneden toe van de natuur emancipeert.

Kijk maar eens hoe de oosterse mens bij zijn streven naar de geest probeert 
los te komen van de evenwichtstoestanden die uitsluitend bij de aarde 
horen. Hij neemt een meditatiehouding aan die hem in een louter kosmisch 
evenwicht brengt. De aarde werkt dan niet meer in op de oriëntering van zijn 
organisme. (Dit zij niet ter navolging, maar alleen ter verduidelijking gezegd 
van wat ik hier naar voren heb gebracht. Wie mijn geschriften kent, weet wat 
in dit opzicht het verschil is tussen oosters en westers geestesleven.)

De mens had deze relatie tot het puur aardse nodig voor de ontwikkeling 
van zijn bewustzijnsziel. Vervolgens kwam in de meest recente periode de 
tendens op, datgene ook in praktijk te brengen waarin de mens zich moet in-
leven. Door zich in het puur aardse in te leven stuit hij op het ahrimanische. 
Hij moet met zijn eigen wezen de juiste relatie tot dit ahrimanische vinden.

In het verloop van het technische tijdperk tot nu toe ontbreekt hem echter 
nog de mogelijkheid om ook tegenover de ahrimanische cultuur een juiste 
instelling te vinden. De mens moet de kracht, het sterke innerlijke kenver-
mogen vinden om in de technische cultuur niet door Ahriman te worden 
overweldigd. De ondernatuur moet als zodanig begrepen worden. Dit kan 
alleen als de mens met zijn geestelijk inzicht minstens even ver opstijgt 
naar de buitenaardse bovennatuur als hij in de techniek in de ondernatuur 
is afgedaald. Dit tijdperk heeft een boven de natuur uitgaande kennis nodig, 
omdat het innerlijk stand moet houden tegen een gevaarlijk werkende 
levensinhoud die tot onder de natuur is gezonken. Nu kan er natuurlijk geen 
sprake van zijn dat we weer zouden moeten terugkeren naar vroegere cul-
tuurtoestanden, maar wel dat de mens de weg vindt om de nieuwe cultuur-
verhoudingen in een juiste relatie te brengen met zichzelf en met de kosmos.

In deze tijd voelen nog maar heel weinig mensen welke belangrijke geeste-
lijke opgaven zich op dat punt aandienen. Ze moeten inzien, dat de elektri-
citeit, die na haar ontdekking tot de ziel van het natuurlijke bestaan verhe-
ven werd, de kracht heeft die van de natuur naar de ondernatuur leidt. De 
mens mag alleen niet meeglijden.

In de tijd waarin er nog geen van de eigenlijke natuur onafhankelijke tech-
niek bestond, vond de mens de geest in de natuurwaarneming. De techniek, 
die zich onafhankelijk maakt, hield de blik van de mens gevangen op het 
mechanistisch-stoffelijke, alsof dat nu voor hem het wetenschappelijke ob-
ject werd. Hieruit is echter al het goddelijk-geestelijke verdwenen, dat met 
de oorsprong van de ontwikkeling van de mensheid samenhangt. Het puur 
ahrimanische wezen beheerst deze sfeer.

In een geesteswetenschap wordt nu de andere sfeer geschapen waar iets 
ahrimanisch volstrekt niet aanwezig is. En juist door het met inzicht opnemen 
van die geestelijke inhoud, waartoe de ahrimanische machten geen toegang 
hebben, krijgt de mens de kracht om in de wereld Ahriman tegemoet te treden.

Goetheanum, maart 1925
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De mens tussen  
onder- en bovennatuur
Auke van der Meij
Naar aanleiding van Steiners brief “Van de natuur naar de ondernatuur”

In zijn laatste brief1 spreekt Steiner over het ontstaan van de on-
dernatuur. Deze meldt zich als gevolg van de moderne techniek die 
wij als mensen ontwikkelen en gebruiken. Om daarmee goed om te 
gaan is het, zo Steiner, noodzakelijk gelijkelijk ons met de ‘bovenna-
tuur’ te verbinden. We leven dan als mens tussen onder- en boven-
natuur. Hieronder geef ik weer hoe ik Steiners brief gelezen heb en 
wat mij daaraan is opgegaan.

Wij nemen een geordende wereld waar. We wandelen bij voorbeeld in het bos, 
langs de rivier en we doen dat vooral als het mooi weer is. Kortom: de wereld 
die we waarnemen is er een van zintuig-kwaliteiten. De kleuren zijn daarvan 
een goed voorbeeld. In het voorjaar zien we bij voorbeeld het groen in de na-
tuur intensiever worden, en het geel van de paardenbloemen en boterbloemen 
straalt ons al van verre tegemoet. We ervaren de kleuren in de natuur.
Hoe denken we over de kleuren?
 

De notie ‘natuur’
Zolang we op de kleuren zelf ingaan, onze aandacht bij de kleur is en van 
daaruit ons denken over de kleur in beweging zetten, bevinden we ons in 
een grotere wereld-samenhang. Zowel de kleur zelf, als ons denken over de 
kleur, zijn ingebed in het geheel van de wereldsamenhang.
Ons zintuig is in en vanuit de wereld van de zintuigkwaliteiten ontstaan; 
en in ons denken ervaren we samenhang. Verbinden we ons denken met de 
zintuigkwaliteiten, dan zijn we in het geheel van de ons omringende wereld 
ingebed. We zijn dan in de ‘natuur’. In de natuur werkt de kosmos (het we-
reldgeheel) door en wij zijn met dat geheel verbonden.
 

Mechanica
Denken we over de kleuren na vanuit het materialisme, dan moeten we zeg-
gen: ja, je ziet de kleuren, je ziet het groen en het geel, maar in de objectieve 
werkelijkheid zijn die kleuren er niet. In de objectieve werkelijkheid zijn er 
heel kleine deeltjes, zijn er heel kleine energiepakketjes, zijn er elektromag-
netische golven. Deze deeltjes of golven treffen je oog, en via dat zintuig 
worden je hersenen geactiveerd. En vanuit je geactiveerde hersenen komt 
voor jou je kleurwaarneming tevoorschijn: je ziet een kleur. Die kleur is er 
alleen voor jou, die kleur is ‘subjectief’, de bewegende deeltjes en golven zijn 
de objectieve werkelijkheid.
Deze wereld van deeltjes en golven is een wereld die we met mechanische 
begrippen doordenken. ‘Mechanische begrippen’ wil zeggen: begrippen 

1  Rudolf Steiner, Kerngedachten van de antroposofie, Uitgeverij Christofoor, 1997
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waarbinnen materie en energie via hun uiterlijke eigenschappen op elkaar 
reageren, zoals de ene biljartbal de andere aanstoot en deze andere daar-
door in beweging komt.

De oorsprong van mechanisch denken
In zijn brief wijst Steiner op een ervaringsgebied van waaruit we tot mecha-
nische begrippen komen. Dat gebied is het geheel van de ervaringen die we 
met de puur aardse krachten zoals de zwaartekracht opdoen.
 

Oefening: zwaartekracht en evenwicht.
Stel je voor dat je door het bos loopt en de natuur om je heen waarneemt en 
op je in laat werken. Dan kom je bij een open plek, waar voor de kinderen 
een wip is opgesteld. Eén kind zit al aan de ene kant en de wip is daar op de 
grond. Met enige moeite pakt een tweede kind, iets ouder en groter, de an-
dere en omhoog stekende kant van de wip beet en klimt er op … Langzaam 
zet de wip zich in beweging. De kinderen zijn er met al hun aandacht bij. En 
daarom beleef je het zelf als toeschouwer ook mee. Wat beleef je eigenlijk? 
Twee gewichten op een weegschaal (de wip), het ene gewicht iets groter dan 
het andere. Je kunt je nu ook voorstellen dat als je de wip aan de kant van 
het kleinere kind iets langer maakt, dat dan de wip in evenwicht komt …  
Zo denk je. Je denkt dan ‘mechanisch’. Eerst, toen je nog wandelde, ervoer je 
het groen van het voorjaar, de natuur, nu ervaar en denk je mechanica.
Steiner wijst er op dat we mechanica kunnen ervaren en denken omdat 
we ervaringen opdoen met de zwaartekracht: “… alles wat de mens aan puur 
mechanische wetten in zijn ziel beleeft, heeft hij door zijn oriëntatie op de aardse 
wereld (in zijn staan, lopen enz.) innerlijk beleefd.”2

] Als je gaat staan en licht heen en weer beweegt, en net niet omvalt, en je 
doordenkt deze ervaringen, dan kom je in een gebied dat het je mogelijk 
maakt de wip met de kinderen denkend te doorgronden. Je vermogen om 
mechanisch te denken, komt voort uit je ervaringen in het omgaan met de 
puur aardse krachten zoals de zwaartekracht.
 
In dit ervaringsgebied werkt niet meer de gehele wereld-samenhang door; 
alleen de aardse verhoudingen werken er in door. Mechanica maakt zich los 
van het geheel van de kosmische samenhang; alleen de werkelijkheid van 
de aarde werkt er in door. De kleuren zelf gaan niet ‘mechanisch’ met elkaar 
om. Hoe blauw en rood als kleuren met elkaar omgaan, dat heeft te maken 
het ‘blauw-zijn’ en het ‘rood-zijn’. Schilders weten daar veel van. Dat is geen 
mechanica, maar ‘kleuren-dynamiek’. Maar we kunnen de kleuren wel met 
mechanische begrippen benaderen en komen dan tot de opvatting: kleuren 
zijn eigenlijk deeltjes of golven.
 

De notie ‘ondernatuur’
Als we de kleur als golven of deeltjes interpreteren, dan verlaten we de 
kleurenwereld en komen in een kleurloze, mechanische wereld binnen. In 
onze interpreterende activiteit ontsluiten we een wereld ‘onder’ de wereld 
van kleuren, waar we begonnen. ‘Onder’ de wereld van de kleuren is er nu 
de wereld van de deeltjes en golven, een mechanisch gedachte wereld. 
Vanuit deze ‘mechanische’ opvatting van de natuur ontwikkelen we onze 
techniek. Van stoommachine tot de digitale techniek: we werken daar in de 
wereld ‘onder’ de normaal-zintuigelijke wereld, een wereld die we ons met 

2  Rudolf Steiner, Kerngedachten, blz. 218
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mechanische begrippen voorstellen. Deze technische wereld noemt Steiner 
de ‘ondernatuur’. “Verreweg het meeste van wat tegenwoordig door middel van 
de techniek in onze cultuur werkzaam is en waarin hij met zijn leven in hoge mate 
is ingesponnen, is niet natuur maar ondernatuur. Het is een wereld die zich naar 
beneden toe van de natuur emancipeert.”3

De elektriciteit bij voorbeeld is een fenomeen dat we wel bemerken, maar 
dat zich niet zo aan onze zintuigen toont zoals bij voorbeeld het groen aan 
de plantengroei in het voorjaar. Elektriciteit heeft in vergelijking met de 
kleur groen een ‘onzichtbaar’ karakter. Toch merken we de elektriciteit op 
aan haar werking; vervolgens laat zij zich vangen in een begrippenstelsel 
met een uitsluitend mechanisch karakter. We ontdekken met de elektriciteit 
een mechanisch te denken wereld en scheppen van daaruit een nieuwe tech-
nische wereld. We ontdekken de ondernatuur en scheppen haar ook.
In deze technische wereld werkt niet meer het geheel van de wereldsamen-
hang. Er werkt alleen dat wat we aan de puur aardse krachten zoals de 
zwaartekracht ervaren. 
 

Tegenkracht
Het is met ons eigen denken, met onze eigen intelligentie, dat we de tech-
niek gemaakt hebben. De mechanische manier van denken en de techniek 
horen bij elkaar. Ze zijn los geraakt van de kosmos. Een eenzijdige kracht 
werkt er in en wil zich er verder in uitdrukken: de ahrimanische geest. Deze 
geest werkt dus zowel in onze ‘mechanische intelligentie’ als in de techni-
sche wereld.
 

De notie ‘bovennatuur’
Om met de wereld van de techniek, om te gaan, moeten we, aldus Steiner, 
ons met de ‘bovennatuur’ verbinden. “De ondernatuur moet als zodanig begre-
pen worden. Dit kan alleen als de mens met zijn geestelijk inzicht minstens even 
ver opstijgt naar de buitenaardse bovennatuur als hij in de techniek in de onder-
natuur is afgedaald.”4 Met de ondernatuur verbinden we ons doordat we in 
deze tijd en in deze cultuur leven en willen leven; dit roept de opgave op om 
ons even sterk met de ‘bovennatuur’ te verbinden. Door ons met de ‘boven-
natuur’ te verbinden, kunnen we de ahrimanische geest in de mechanische 
techniek tegemoet treden. “Dit tijdperk heeft een boven de natuur uitgaan-
de kennis nodig, omdat het innerlijk stand moet houden tegen een gevaarlijk 
werkende levensinhoud die tot onder de natuur is gezonken.”5

Anders gezegd: behalve dat we het mechanische denken beheersen, dienen 
we onze denkende aandacht ook zo te scholen dat we de in de natuur wer-
kende krachten vanuit het wereldgeheel, vanuit de kosmos gaan ervaren. 
Niet alleen ervaren, maar er ook mee leren omgaan.
 

Oefening: opbloeiende en verwelkende planten
Om onze aandacht op de bovennatuur te leren richten, kunnen we in feite 
de gehele natuur en de antroposofie als oefenmateriaal beschouwen. 
Antroposofie is er om ons te leren ons met het geestelijke aspect van de 
werkelijkheid te verbinden. Eén voorbeeld is de oefening die Steiner in ‘De 
weg tot inzicht in hogere werelden’ geeft, waarbij we ons verdiepen in een 

3  Rudolf Steiner, Kerngedachten, blz. 218

4  Idem, blz. 219

5  Idem, blz. 219
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opbloeiende en een afstervende plant (zie de paragraaf ‘De voorbereiding’ 
In genoemd boek). Zonder de mechanische gedachten over het groeien van 
planten in ons te activeren, kan ik mijn aandacht op de fenomenen van 
opbloeien en afsterven richten. Ik kan mijn wil, die in mijn aandacht leeft, 
ter beschikking stellen aan deze beide fenomenen. En verwachtingsvol 
proberen mee te leven met wat zich aandient. Vervolgens kan ik onbevan-
gen afwachten wat er tussen mij en de plant gebeurt. Wat er in mij gebeurt. 
Men leze de tekst van Steiner er op na. Er kunnen nieuwe gevoelens ont-
staan, er kunnen ‘figuren en lijnen’ ontstaan. Een nieuwe wereld kan zich 
aandienen. Wanneer we ons op dergelijke ervaringen bezinnen, kunnen we 
tot de slotsom komen dat we zo in contact komen met een wereld die in de 
plantengroei werkt. We komen met de bovennatuur in aanraking.
Deze wereld van levens- en vormkrachten kunnen we nu ook elders op het 
spoor komen. En er constructief mee leren omgaan.
 

De mens tussen onder- en bovennatuur
Steiner wijst er in zijn brief ten slotte op dat er op dit gebied (leven tussen 
de onder- en de bovennatuur) nog onvermoede opgaven voor ons liggen. 
Wie zich inleeft in hoe wij nu met de aarde omgaan, hoe de moderne tech-
niek ingrijpt in talloze processen en in ons leven, die gaat begrijpen dat er 
inderdaad veel werk te doen is. Werk om er voor te zorgen dat we techniek 
een plaats krijgt in het praktische leven waarbij de mens een vrij wezen kan 
blijven en waarbij wij vanuit een toenemend inzicht in de bovennatuur met 
de aarde omgaan en onze cultuur (onderwijs, geneeskunde, enz.) inrichten.
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Technische ondernatuur en 
Michaëlische bovennatuur
Albert Vlug
Voordracht over twee wonderlijke impulsen in de 19e eeuw

Inleiding

Meestal word gevraagd om tijdens een voordracht het mobieltje uit 
te zetten. Dat doen we deze ene keer anders. Ik wil u vragen eens 
naar uw mobieltje te kijken en te bepalen hoeveel antennes er op 
zitten. GSM (op 900,1800 of 2100, 2600 MHz voor 3G of 4G), Wifi en 
Bluetooth (op 2,4 GHz), GPS op (1-1,5GHz). Dat zijn frequenties van 
de bijbehorende elektromagnetische straling. Die is door Maxwell 
in 1865 wiskundig geformuleerd en door Herz in 1885 geprodu-
ceerd. Daar ging een rij aan ontdekkingen aan vooraf. 

Elektriciteit kende men van oudsher als statische elektriciteit van barn-
steen en het magnetisme van de aarde werd in de 11e eeuw gebruikt voor de 
kompas. in de 16e eeuw ontdekte men dat elektriciteit en magnetisme twee 
verschillende krachten waren, hoewel ze beide een aantrekkingskracht ken-
den. In de 18e eeuw ontdekte men de positieve en negatieve lading van de 
elektriciteit en werd vastgesteld dat de bliksem ook elektriciteit was. Toen 
een kikkerpoot eveneens bleek te reageren op elektrische spanning, dacht 
men dat elektriciteit en dierlijke vorm van energie was. In 1800 kwam Volta 
met zijn zuil die als eerste batterij een permanente stroom kon produceren. 
De relatie tussen elektriciteit en magnetisme werd door Faraday gelegd 
en dat leidde tot de elektromotor en de dynamo. Maar zoals gezegd, het 
was Maxwell die het elektromagnetisme zodanig beschreef, dat het ook 
toegepast kon worden. Het meest curieuze was echter dat deze elektromag-
netische golven de snelheid van het licht bleken te hebben en dat bracht 
Maxwell tot de veronderstelling dat licht ook een elektromagnetische golf 
is. Toen ook dat experimenteel bevestigd werd, is het licht sinds die tijd een 
van de elektromagnetische golven.

Terug naar het mobieltje
Hebben jullie mobieltje uitstaan? Echt uit of op trilstand om toch geen 
enkele urgente oproep te missen? Of om straks zo snel mogelijk weer be-
reikbaar te zijn Als volwassenen hebben we een zekere discipline om hier 
mee om te gaan, al moet je de mensen niet de kost geven die tegenwoordig 
met hun rekenapparaat naar bed gaan. Mijn kinderen, net tieners, hebben 
die wilskracht echter nog niet. Het is soms een waar gevecht om hen in de 
gewone wereld terug te brengen. Wat is dat met die communicatiemiddelen 
van tegenwoordig? Enerzijds zijn ze superhandig en een technisch hoog-
standje en anderzijds slokken ze je helemaal op. Zo word je ongemerkt ook 
als volwassen mens beperkt tot een elektronische wijze van communiceren.
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Zoals de titel van deze voordacht aangeeft, willen we onze aandacht richten 
op 2 wonderbaarlijke zaken uit de 19 eeuw. De eerste is het ontstaan van de 
moderne techniek, waar de elektromagnetische straling wel een bijzonder 
kenmerkend voorbeeld van is, en de tweede is het ontstaan van spiritue-
le stromingen waarbij de antroposofie voor mij een bijzondere betekenis 
heeft. Wat betreft de methode stel ik voor om de moderne techniek eerst 
als fenomeen, dus fenomenologisch te beschouwen, daarna op zoek te gaan 
naar de veranderingen van de techniek door de tijd heen om tenslotte uit te 
komen bij het wezen van de moderne techniek. Omdat het schouwen van 
iets wezenlijks een persoonlijke zaak is, zal ik hier en daar enkele persoon-
lijke anekdotes in het geheel verweven. 

Mijn motto daarbij is overgenomen van de levensfilosoof Nietzsche: we-
tenschap en techniek moeten in het kader van de kunst komen te staan, en 
kunst weer ten dienste van het leven. In het eerste deel van deze voordracht 
wil ik de techniek nader beschouwen aan de hand van twee techniekfiloso-
fen en in het tweede deel wil ik de mens nader beschouwen aan de hand van 
een levensfilosoof en een mensfilosoof. 

I. Verleiding en verraad van moderne techniek
De techniek wordt vaak beschouwd als een instrument, een middel voor 
een doel. Techniek heeft zelf dan geen moraal, het is neutraal. Het is im-
mers aan de gebruiker of hij de techniek goed dan wel fout gebruikt. Neem 
een hamer, daar kan je een spijker mee in de muur slaan of iemand de 
hersens mee inslaan, dat ligt aan de gebruiker. Techniekfilosofen hebben 
echter laten zien dat deze benadering verdiept kan worden, ofwel dat ze 
te oppervlakkig is. Zij wijzen erop dat het doel van de techniek buiten de 
techniek zelf ligt, maar dat doel wel verondersteld. Kijk naar een hamer: die 
hamer verondersteld een spijker. En ook dat je die spijker tussen wijsvin-
ger en duim vasthoudt, met als gevolg dat die hamer heel wat zere vingers 
heeft veroorzaakt. In de bouw gebruiken ze pneumatische hamers waar de 
spijker in de hamer zit en in één slag ergens in wordt geslagen. Daar heb je 
dat probleem van die vinger niet. De Industriële Revolutie, ook 19e eeuw, 
markeert de overgang van het handmatig naar het machinaal vervaardigen 
van producten. Het weefgetouw werd een machientje, aangedreven door 
stoom. De veronderstelling was dat stoom onbeperkt voorradig is. Daardoor 
konden er oneindig veel machientjes gebouwd worden en dat gebeurde 
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ook, met als gevolg het ontstaan van een arbeidersklasse. De vooruitgang 
door de techniek leek geen grenzen te kennen. En we kennen allemaal de 
triomfen van de techniek in de transport en communicatie. Maar de tweede 
wereldoorlog gaf een ommekeer.
Grootscheepse toepassing en perfectionering van techniek werd op de 
mens toegepast en de verleiding van de techniek maakte plaats voor een 
gevoel van verraad. In de oorlogsmachinerie en logistiek had de techniek 
zich tegen de mens gekeerd, of eigenlijk had de mens de techniek verkeerd 
toegepast. Maar kon de mens anders? Hoe vrij is de mens eigenlijk in het 
gebruik van de techniek?
Die vraag wordt door Jacques Ellul (1912-1994) behandeld en eigenlijk schetst 
hij een onthutsend beeld in ‘Perspectives on our age’: Als je fenomenolo-
gisch naar de techniek kijkt, bij voorbeeld als maatschappelijk verschijnsel, 
blijkt dat ze ingebed moet zijn in een menselijke context die past bij de tech-
niek. Die maatschappelijke en politieke of economische inbedding wordt 
mede door de techniek bepaald, of door de mensen de het geheel bedenken 
of gebruiken. Kan je de technische ontwikkeling eigenlijk tegenhouden? 
Had de westerse mens na miljoenen geïnvesteerd te hebben in een kernbom 
en er jarenlang intensief aan gewerkt te hebben met het idee om de vijand 
een zo groot mogelijke klap toe te dienen, de bom kunnen laten staan? 

Is techniek te sturen?
De wisselwerking tussen techniek en 
menselijke acceptatie is een geheel dat 
een eigen dynamiek kent. Een dynamiek 
die niet individueel te sturen is, waar ook 
niet één individu voor verantwoordelijk 
is. Wie heeft er om het UMTS netwerk 
voor mobieltjes gevraagd? Toch is dat er 
gekomen, inclusief de extra zendmasten 
die ervoor nodig zijn. Elektrische auto’s 
worden nu gepresenteerd als de oplos-
sing voor de klimaatcrisis die een andere 
(destijds eveneens met gejuich omarmde) 
techniek veroorzaakt heeft. Maar ook 
daar hebben we een nieuw netwerk van 
laadpalen nodig en moeten we ons rijge-
drag aanpassen aan de techniek (ritten 
van maximaal 300 km, lunchen bij een 

laadpaal etc.). In de zorg introduceren we informatiesystemen voor artsen, 
maar we veronderstellen wel dat ze zich houden aan de protocollen die we 
(uiteraard in samenspraak met die artsen) er in hebben gezet. Door deze 
complexe dynamiek kunnen onverwachte en ongewenste effecten ontstaan, 
en kunnen we ons na de eerste verleiding, na enige tijd verraden voelen 
door diezelfde techniek. Vervolgens gaan we de fit tussen techniek en onze 
inbedding ervan optimaliseren om de ongewenste bijwerkingen eruit te 
halen en zo blijven we in een zichzelf versterkende lus, in een vicieuze cirkel 
ons en de techniek ontwikkelen. 

Voor het hoofdgebouw van de technische Universiteit in Delft, waar ik 
technische wiskunde en informatica heb gestudeerd, staat een beeld van 
Prometeus. Die stal het vuur van de goden en gaf het de mensen. En eigen-
lijk wisten we toen al dat vuur verwarmend en vernietigend kan zijn. In het 
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verhaal van Faust schetst Goethe veel eeuwen later hoe Faust als moderne 
onderzoeker allerlei wonderbaarlijke zaken laat opknappen door Mephis-
topheles, ook al wist hij dat hij het met zijn ziel moest bekopen. Voor mij is 

dat een diep levensverhaal geworden. 
Ik ben in Geldermalsen geboren en 
mijn familie van vaders kant woonde 
in Zaltbommel. Daardoor reden we 
regelmatig langs Waardenburg. En mijn 
vader remde dan even af bij het slot 
Waardenburg dat vanaf de weg door de 
bomen heen net zichtbaar was. En dan 
vertelde hij het verhaal dat Faust in dat 
slot had gelogeerd en vandaaruit over 
de Waal naar Zaltbommel moest. Hij gaf 
daarbij aan Mephistopheles de opdracht 
om een brug te bouwen die direct voor 
hun paardenkoets gebouwd zou worden 
en achter hen direct weer afgebroken 
kon worden. Mephistopheles deed dit: 
zonder vaart te minderen stoofden ze 
over het water. Op de terugweg van het 
familiebezoek, het was dan meestal 

donker, vertelde mijn vader dan nog een verhaal. Dat Mephistopheles na 
enige tijd de ziel van Faust opeiste, maar Faust wilde niet. Dat gevecht vond 
plaats in de slaapkamer van Faust op het slot in Waardenburg. Nog steeds, zo 
besloot hij zijn verhaal, zijn de bloedspatten op de muur te zien, want Faust 
heeft zich aan zijn contract moeten houden. Als schooluitje, mijn vader was 
basisschoolleraar, zijn we er een keer heen geweest en de bevriende eigenaar 
liet ons de kamer zien. Een huiveringwekkend voorbeeld. Met deze Mephis-
topheles valt niet te spotten. 

Het wezenlijke van de moderne techniek (vanaf 19e eeuw)
Wat is nu echter het duveltje in de techniek? Wij zijn het toch zelf die de 
techniek maken, gebruiken en een context scheppen zodat die kan gedijen? 
Ook al is de ontwikkeling niet individueel te sturen, als mensheid doen we 
het toch zelf? Laten we ons verder verdiepen in waar en wanneer en hoe 
het misgegaan is. Dan kunnen we wellicht ook inzien hoe al die kwalijke 
effecten te voorkomen zijn. De tweede techniekfilosoof, naast Jacques Ellul, 
die mij veel inzicht heeft gebracht, is de fenomenoloog en filosoof Martin 
Heidegger (1889-1976). In zijn boekwerkje ‘Die Technik und die Kehre’ 
start hij bij de opvatting dat techniek instrumenteel is. Hij geeft aan dat die 
opvatting wel juist is, maar geen waarheid brengt, niets zegt over het wezen 
van de techniek. Wil je weten wat er wezenlijk aan de hand is en daarin 
verandering aanbrengen, dan moet je dieper graven. Heidegger gaat terug 
naar Aristoteles die vier oorzaken aangeeft bij het tot stand komen van een 
technisch product: 1) er is materiaal nodig, 2) er is een vormkracht die het 
hele proces bepaalt en 3): er is een doel dat het gebruik voor ogen stelt. De 
vierde oorzaak is de mens, die de 3 voorgaande bepalende krachtwerkingen 
logisch samenbrengt tot een geheel. Dat is de bijdrage van de mens. Maar 
in die bijdrage van de mens gebeurt er iets wezenlijks. Er wordt een vorm 
van waarheid gerealiseerd. Als studenten zeiden we gekscherend naar de 
alfa-studies: waarheid gaat niet over iets metafysisch, ook niet over gelijk 
hebben of gelijk krijgen, maar waar is datgene wat je letterlijk ‘waar’ kan 
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‘maken’ Met techniek bewijs je wat je als model bedacht hebt. De vraag blijft 
natuurlijk: Wat is waarheid? Heidegger gaat daarbij terug naar de Griekse 
oorsprong: waarheid, alateia, is onverborgenheid. Er toont zich iets. De 
techniek haalt iets uit het verborgene tevoorschijn. Dat is het wezenlijke 
van techniek. Wat tevoorschijn komt is niet alleen het product, maar vooral 
ook iets anders, iets dat daarachter ligt. Met het product wordt tegelijk een 
hele wereld ontsloten. De vraag die wij dan stellen: Hoe doet een mens dit? 
Is dat altijd op dezelfde manier of kunnen we daarin veranderen? Kunnen 
we het wezen van de techniek veranderen?

Heidegger houdt ons vervolgens de 19e 
eeuw voor als een spiegel. Bij het ont-
staan van de moderne techniek in de 19e 
eeuw wordt een verandering zichtbaar 
in de wijze waarop techniek iets tevoor-
schijn brengt. Waar het in de ambachte-
lijke techniek ging om een samenspel of 
samenspraak van de drie oorzaken, gaat 
de moderne techniek zaken tevoorschijn 
vorderen / opeisen. Een windmolen staat 
in de wind, kent het spel met de elemen-
ten. Maar een dynamo splitst de natuur 
actief in een elektrische positieve en een 
elektrisch negatieve lading. Waar een 
ambachtsman het marmer kunstzinnig 
bewerkt om tevoorschijn te laten komen 
wat eigenlijk al in het materiaal verborgen 
zit (Michelangelo), breekt een moderne 

arbeider in een steenkoolmijn met grof geschut het materiaal uiteen om 
een voorraad aan te leggen, dat beschikbaar is voor de wensen /eisen / 
grillen van de producent of consument. Waar een botenbouwer voorheen 
het bos inliep om die ene geschikte boom te vinden die als mast kan dienen 
voor de specifieke zeilboot waar hij al maanden mee bezig is, hakt een mo-
dern houtverwerkingsbedrijf hele bossen af om op voorraad te hebben. 

Kortom: in de moderne techniek wordt een andere wijze van tevoorschijn 
roepen zichtbaar en dat betekent dat er dus een keuzemogelijkheid ligt. En 
nu pas komen we tot het eigenlijke probleem: Waarom kiest niemand wat 
anders? Waarom houden we het niet bij een ambachtelijke of meer kunst-
zinnige manier van techniek bedrijven? Het probleem is dat de wijze van 
tevoorschijn brengen, volgens Heidegger, bepaald wordt door een ‘tijdgeest’ 
waar mensen als kinderen van hun tijd onbewust door beïnvloed worden. 
Je hebt dus niet door dat er een keuzemogelijkheid is. Je kiest het voor de 
hand liggende. Zo ga je toch maar een mobieltje kopen, toch maar DigiD 
aanvragen om de belasting in te vullen, toch maar je werkwijze aanpassen 
aan deprogrammering van ziekenhuissysteem en tv-gids. De oproep van 
Heidegger is dan ook: word je bewust van het wezen van de techniek, reali-
seer je dat het ‘paradigma’ waarin we van de wereld een voorraadvat ten on-
zer nutte maken, dat dat geen noodzakelijk paradigma is. Het gevaar zit niet 
zozeer in de techniek zelf, maar daarin, dat je als mens denkt dat er geen 
alternatief beeld van de wereld en beeld van de mens is. Het echte gevaar is 
dat de mens zijn keuzevrijheid niet ziet en dus zijn vrije wezen prijsgeeft. 
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Licht aan het einde van de tunnel
Welke uitweg ziet Heidegger? De techniek als instrument inperken? Dat is 
prima voor de dagelijkse impact, maar levert geen wezenlijke verandering. 
De vicieuze cirkel van Ellul doorbreken? Maar daarbij blijkt een maatschap-
pelijke tegenbeweging niet altijd diepgravend genoeg. Voor een wezenlijke 
verandering van techniek, dus voor een verandering van het wezen van 
techniek, is wel de mens nodig, maar daarbij is een wezensruimte vereist: 
een ruimte waar het wezen van de mens en het wezen van de techniek el-
kaar kunnen ontmoeten. Een mens moet daarvoor leren luisteren naar het 
wezenlijke, naar het zijn en niet op het niveau van de zijnden blijven staan. 
Het ingaan tegen de geest van de tijd, tegen het mechanische wereldbeeld, 
tegen de digitalisering van alles, is een strijd tegen geestelijke machten. 
Die werken op geheimzinnige wijze in de mens en worden onbewust in de 
mens gevoed. Die krachten die in de mens werken, moet je je bewust wor-
den en overwinnen. Jezelf overwinnen is moeilijker dan een stad innemen. 
Daar is moed voor nodig. Heldenmoed. Dus de vraag verplaatst zich van de 
techniek naar de mens: Hoe kan een mens zichzelf en zijn technische tijd 
overwinnen? Hoe kan de mens het wezenlijke van iets, het zijn vernemen? 
Daar is een ander denken voor nodig. Heidegger zegt: Naast het rekenende 
denken van de natuurwetenschap, moeten we een vernemend denken gaan 
ontwikkelen, dat openstaat voor het wezenlijke. Dat brengt ons op het twee-
de deel van de voordracht: de impuls in de 19e eeuw die het denken over de 
mens fundamenteel aanpakt. Maar laten we eerst even ontspannen.

II. Ontwikkelingsmogelijkheden van de mens
De eerste impuls in de 19e eeuw was de doorbraak van de moderne tech-
niek. Een andere impuls in de 19e eeuw was het ontstaan van de antropo-
sofie, de wijsheid over de mens. ‘Founding Father’ van de antroposofie is 
Rudolf Steiner (1861-1925), geboren in de tweede helft van de 19e eeuw, als 
zoon van een telegrafist en stationschef bij de Zuid-Oostenrijkse spoorweg-
maatschappij. Al jong was Steiner geboeid door de filosofie: op 14 jarige 
leeftijd las hij Kant. Van 1879 tot 1883 studeerde hij aan de technische uni-
versiteit in Wenen, waar hij zich specialiseerde in wiskunde, natuurkunde 
en scheikunde. In de vrijeschoolpedagogiek spoorde hij docenten aan om 
de lesstof te ordenen naar de ontwikkelingsfase van de kinderen. Daarbij 
gaf hij voor de kinderen in de 11e klas (17 jaar) aan dat ze bij natuurkunde de 
ontdekkingen zouden moeten beleven van de 19e eeuw. Uit eigen ervaring 
als natuurkundedocent zegt Steiner dat het buitengewoon goed is om op 
die leeftijd in aanraking te komen met de draadloze telegrafie, de rönt-
genstraling en doorgaans ook met alfa-, beta- en gamma-straling. Dat kan 
daadwerkelijk benut worden om de interesse van de kinderen te wekken. 
(GA300b:103) Het is echter onzinnig wanneer wetenschappers de uiterlijke 
verklaring van draadloze telegrafie gaan gebruiken om te verklaren hoe ie-
mand in Europa een innerlijk bericht kan ontvangen van een geestverwant 
in New York die iets levendigs bedenkt en beleeft. (GA 243:212)

Na zijn studie was Steiners eerste grote klus: de uitgave van Goethes 
werken. Hij was daarvoor in Weimar, waar Goethe had gewoond. En daar 
in Weimar ontmoette Steiner de grote levensfilosoof Friedrich Nietzsche 
(1844-1900) op zijn ziekbed. Tijdens mijn eigen studie filosofie aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam, heb ik in de boeken van Nietzsche een her-
kenning gevonden in de afgrijselijke diepgang die nodig is om de mens 
wezenlijk te leren doorgronden en te veranderen. Nietsche’s zoektocht naar 
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een ‘Umwertung aller Werte’, bracht hem bij Zarathustra. In zijn boek ‘Also 
sprach Zarathustra’ geeft Nietzsche drie stadia van de ontwikkeling van 
ontwikkeling van de mens: de mens zal eerst als kameel alles aannemen 
wat hij aan wijsheden hoort. Daarna volgt de fase van de leeuw, waarin alles 
onderzocht en eigen gemaakt wordt door het te verscheuren en bekriti-
seren. In de derde fase is er het kind, dat merkt dat er van binnenuit een 
verbinding is met de wereld. Om daar te komen is een inwijding nodig. Een 
gevecht tegen de heersende en dominante stroom in de tijd.

Zarathustra als hoog ontwikkeld mens en Ahriman als kracht om te 
overwinnen

Historisch is Zarathustra bekend als een profeet in de 6e eeuw voor Chris-
tus, die de komst van licht-god Ahura Mazda aankondigde. De tegen-
stander van deze licht-god was Ahriman, die wil voorkomen dat de mens 
lichtdrager wordt. Deze Ahriman moet bestreden worden. Het gevecht van 
Michaël met de draak Ahriman komt uit deze Perzische cultuur. Wanneer 
de Zarathustra van Nietzsche voor de derde keer afscheid moet nemen van 
zijn vrienden omdat ‘de stilte roept’, ziet hij een raadsel: Een herder heeft 
een slang in de mond. Al het zwaarste, al het zwartste kroop in zijn mond. 
Er leek niet aan te ontkomen, totdat hij de kop van de slang afbeet. Toen was 
er geen herder, geen mens, maar een veranderde. De slang symboliseert de 
eeuwige wederkeer van het gelijke, ofwel dat wat de machine produceert. 
Steiner wijst hierbij ook op het denken: het weten dat weergegeven wordt 
met een slang, moet vernieuwd, omgevormd worden. 

Het is de tragiek van Nietzsche dat hij dit niet zelf heeft kunnen meemaken. 
Hij zocht de vleugels van Michaël, maar bleef vasthouden aan het natuur-

wetenschappelijk denken. Steiner 
beschrijft in zijn autobiografie wat 
hij beleefde bij het ziekbed van Niet-
zsche: Nietzsche belichaamde het 
wetenschappelijk denken van zijn 
tijd zo intens, dat hij niet zelf de kop 
van de slang kon afbijten. Hoe deze 
droom werkelijkheid zou moeten 
worden, was voor hem een raadsel. 
Voor Steiner was dit meeleven met 
Nietzsche een bevestiging dat al het 
zoeken van de natuurwetenschap 
naar het wezenlijke, niet in haar, 
maar door haar in de Geest te vinden 
is. (GA 5:190)

Steiner gaat hiermee verder en dieper in zijn diagnose van de onze tijd. In 
het weten van de natuurwetenschap en in de moderne techniek die zich 
vanaf de 2e helft van de 19e eeuw manifesteert, wordt een tegenkracht van 
de mens openbaar. Een verkillende en verstarrende kracht die de mens 
zodanig wil mechaniseren, dat zijn Ik niet meer nodig is, niet meer in dat 
gemechaniseerde lichaam past. Deze kracht moeten we leren kennen, voor-
al niet gaan mijden. 
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Het unieke van Steiner, voor mij als ingenieur en filosoof, is dat hij ook de 
richting wijst voor een therapie:
• Zoals de positieve elektriciteit hoort bij de negatieve elektriciteit, zo ho-

ren licht en liefde bij elkaar (GA 54:327)
• Waar het denken verlicht is door intellectualiteit, door denken met de 

hersenen, moet het denken worden veranderd: denken vanuit de liefde, 
denken vanuit het hart. Dan wordt wetenschap omgevormd tot wijsheid.

• Denken vanuit het hart is een verbinding zoeken met het wezenlijke van 
wat we in ons innerlijk ervaren. Zo kan vrijheid worden omgevormd tot 
eerbied voor het gegevene in de waarneming, voor het wezenlijke, het 
geestelijke, het goddelijke zijn in alles. 

• Zelfstandigheid kan tenslotte worden omgevormd tot onzelfzuchtigheid 
waarin de eigenliefde is overwonnen.

• Allerlei vormen van meditatie worden door Steiner beschreven en aange-
reikt.

• Denken vanuit een openheid, vernemend denken, dat wil zeggen: Met je 
wil open je je voor het meevoelen met het wezen van het andere, en dan 
verschijnt het in de creatie van je denken.

• Wie oren heeft om te horen, die hore.
• Een stem die roept: Mens ken je zelf.

De innerlijke kracht van meditatie
Wat zien we als we diep en eerlijk in ons zelf kijken? Welke machten voelen 
we aan den lijve? Wat gebeurt er als we in een meditatieve stemming komen? 
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In zijn mysteriedrama’s geeft Steiner op onnavolgbare wijze weer hoe de 
krachten in de mens noodzakelijk zijn voor zijn bestaan en ontwikkeling. 
We moeten de ontmoeting met het kille, mechanische en doodse in we-
tenschap en techniek zelf gaan beleven en waarnemen om ook hieraan 
de Ik-krachten te ontwikkelen. Om vrij tegenover deze mechanische en 
technische krachten te kunnen staan, is het wel verstandig ze te herkennen 
in hun werking op je geest. Enerzijds door ze in jezelf waar te nemen, en 
anderzijds door ze af te lezen in de loop van de wereldtijden. Waar Plato 
beschrijft hoe de menselijke ziel als een wagenmenner zowel het naar 
beneden strevende paard als het naar boven strevende paard in toom moet 
houden, toont Steiner de werking van de Ahrimanische kracht die de mens 
in het materialisme zuigt en de Luciferische kracht die de mens het liefst 
boven de werkelijkheid optrekt in een ideëel zelfgenoegzaam bestaan. Aan 
de mens de zware taak om zich aan deze krachten te ontwikkelen. Om zich-
zelf te overwinnen. Als de mens zich ontwikkelt tot een vrije geest, wordt 
de wereld ook een beetje beter, maar de wereldgeesten zijn sterk en strijd is 
zwaar. Steiner geeft aan dat precies in de 19e eeuw, toen de moderne tech-
niek begon, de Ahrimanische krachten op aarde bijzonder werkzaam zijn 
geworden omdat na de strijd met Michaël ze uit de hogere sferen naar de 
sferen van de aarde verbannen zijn. In het 4e mysteriedrama voert Steiner 
een zekere Ferdinand Reinecke ten tonele, het hulpje van Ahriman.  
Hij moet zonder pauzes spreken. Ahriman wil de ademhaling eruit.  
Geen enkele rustpauze, geen bezinning geen contemplatie. Elke minuut 
van de dag afleiding. Denk daar maar eens aan als je weer naar je mobiel 
grijpt. Wie grijpt jou dan? In datzelfde drama zegt Ahriman over zichzelf: 
‘Eens was ik als de andere goden en wilde kracht geven aan de mens om 
gelijk te worden aan Lucifer. De goden wilden echter heerser zijn op aarde 
en dus moesten zij mijn kracht uit hun rijk in de afgrond stoten. Vanuit dit 
oord kan ik mijn kracht naar de aarde zenden, maar langs die weg wordt hij 
tot angst.’ Vanuit de onderaardse sferen tracht Ahriman met de onzicht-
bare krachten van elektriciteit en magnetisme het denken van de mens te 
verstarren en te verwarren. Deze krachten van de ondernatuur werken in 
de computer samen tot een kunstmatige vorm van denken. Benedictus zegt 
hierover: Ahriman verstart het denken omdat hij door een overoude en 
verstokte dwaling in het denken de bron van al zijn lijden zoekt. Hij weet nog 
niet dat in de toekomst hem slechts verlossing wacht als hij zijn wezen weer 
in de spiegel van dit denken vinden kan. Je zou kunnen zeggen: als een 
mens zich innerlijk verbindt met de wereld in een levend denken, worden 
de ahrimanische krachten in zichzelf en in de wereld verlost.

Praktische uitleiding
Ik wil afsluiten met een concreet voorbeeld van hoe we moderne techniek 
niet hoeven te mijden, maar juist kunnen inzetten in het volle leven van 
alledag. Toen onze dochter voor een zware behandeling wekenlang in het 
ziekenhuis moest verblijven, waren wij als ouders gevoelig geworden voor 
alle hulp die ons vanuit de geest werd toegezonden. Vrienden en familie die 
ons en onze dochter een warm hart toedragen, leefden mee, ieder vanuit zijn 
of haar diepste overtuigingen. Er werd op afstand gezongen, gemediteerd en 
gebeden en er werden met zorg kaarsjes aangestoken. Wij konden dat erva-
ren. Zeker wanneer alle mensen rondom een operatie op hetzelfde moment 
hun positieve energie, liefde en aandacht naar ons toezonden, was dat wer-
kelijk waarneembaar. Voor bepaalde zware operaties wilden we deze krach-
ten bundelen, en om kenbaar te maken wanneer er grote ingrepen zouden 
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plaatsvinden, hadden we een webpagina gemaakt met een vrienden-nieuws-
brief per email. Zo kon iedereen die zichzelf hierop geabonneerd had, direct 
en gelijkelijk geïnformeerd worden wanneer er geopereerd zou worden, dan 
wel of een geplande operatie verschoven was. Een stukje praktische coör-
dinatie kon zo via de moderne techniek georganiseerd worden, waar het 
inhoudelijk om een geesteskracht ging vanuit de liefhebbende mensen die 
zich vanuit hun vrije wil hiermee verbonden hadden.

Het is enigszins in deze lijn dat je je kan afvragen op welke wijze je facebook 
zou kunnen gebruiken. Als je bij alle berichtjes die de hele dag binnen-
komen steeds even werkelijk aandacht geeft aan de betreffende persoon, 
en als je ‘s avonds de dag terugdenkt en voor degene die dan in gedachten 
komt extra aandacht en liefde uitstraalt, kan er een werking van uitgaan 
tot allerlei acties de volgende dag. Tegelijk is zo’n uiterlijk signaal ook een 
spiegel, waarin je je bewust kan worden dat er ook innerlijk een signaal 
opgevangen kan worden van mensen die hulp of aandacht nodig hebben.  
Te leren daarnaar te luisteren en daar adequaat op te reageren is een kunst 
die je niet moet vergeten als je door die uiterlijke signalen verwend wordt. 

Tenslotte is er bij elk onderzoek ook nog veel open gebleven. Zo zijn er 
bijzondere aanwijzingen van Steiner, dat de elektromagnetische straling 
een relatie heeft met het noorderlicht, maar ook met het onbewuste willen 
van de mens en zou de werking van elektriciteit in de mens, met name in 
het zenuwstelsel van de mens, tot in de hersenen verder onderzocht kun-
nen worden. Op de hogeschool voor geesteswetenschap gaan we daar de 
komende jaren mee aan de slag. Iedereen die dat wil volgen of een eigen 
onderzoeksthema wil oppakken, wordt hierbij van harte uitgenodigd. 

Literatuur
Van Rudolf Steiner:
- Nervositeit en wilskracht (voordracht 11 jan. 1912, GA 143)
- De val van de Geesten der duisternis (GA 177)
- De elektronische dubbelganger (voordrachten nov. 1917, GA 178)
- Mens en machine (3 voordrachten 28 dec. 1914, 19 aug. 1918, 17 jun. 1920)
- De strijd om het menszijn (9 voordrachten, onlangs verschenen)
- Mysteriedrama’s (GA 14, met name 4e drama)
- Antroposofische motieven (letzte Leistsätze, GA 26)

Van Andreas Neider: 
- Der Mensch zwischen Über- und Unternatur 
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Landbouwgronden 
hebben trek!
Interview met Derk Klein Bramel
ze willen compost of échte eigen mest om zich aan te verlevendigen

Iemand die de gezondmakende werking van compost en stalmest 
op de bodem ‘aan den lijve’ ondervond is Derk Klein Bramel.  
Klein Bramel is boerenzoon, zijn ouders hadden een gemengd 
bedrijf op 14 hectare oude zandgrond bij het dorpje Vorden. Vader 
Klein Bramel ging zoals alle boeren mee in de ontwikkelingen van 
zijn tijd en gebruikte sinds 1950 kunstmest en gewasbestrijdings-
middelen. Klein Bramel: ‘Toen ik het bedrijf in 1984 overnam zat 
er in bepaalde percelen, waar jaren achtereen mais was geteeld, 
niet veel leven meer in de grond.’ Klein Bramel vormde het fami-
liebedrijf om tot een biodynamische zorgboerderij. De drijfmest-
stal werd aanvankelijk omgebouwd tot een ouderwetse grupstal 
en later werd een nieuwe heuvelstal, een soort potstal, gebouwd. 
Kunstmest en bestrijdingsmiddelen werden verruild voor compost 
en goed verteerde stalmest. 

 
Klein Bramel zag in de loop der jaren de structuur van de grond langzaam 
beter worden. De tuinbouwgewassen gingen het steeds beter doen en de 
laatste jaren geven zelfs kolen en spruiten een redelijke opbrengt op deze 
van oorsprong arme podsol-zandgrond. En die blijken dan ook weerbaar 
genoeg om de meeste belagers van zich af te houden. Het watervasthou-
dend vermogen van de grond nam toe. Bij het maken van bodemprofielen 
viel op dat hier en daar het bodemleven zelfs door de podsollaag heen brak 
en verbinding maakte met de gele grond daaronder.

Én de biodiversiteit op het bedrijf nam toe. Een plaatselijke boswachter 
sprak zijn waardering uit voor dit BD bedrijf uit: de komst ervan heeft een 
positieve invloed op de wildstand in de omgeving.

De ene vruchtbaarheid is de andere niet
Klein Bramel: ‘Het humusgehalte in een bodem heeft een direct effect op 
de plantengroei. Let maar eens op de vegetatie van stukken grond die lange 
tijd braak hebben gelegen, bijvoorbeeld doordat ze bestraat waren. Daar heb 
je in de eerste jaren te maken met een pioniersvegetatie; planten die met 
weinig organische stof toe kunnen, zoals ganzevoet, kamille, perzikkruid 
of klaproos. Door de nieuwe beworteling en snelle afbraak van deze plan-
ten neemt het humusgehalte toe en daardoor verandert de vegetatie per 
jaar. Als je de natuur haar beloop laat gaan is het bos het eindpunt van die 
ontwikkeling. Een bos, waar jaarlijks een dik pak bladeren op de grond valt, 
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dat langzaam wordt opgenomen in het bodemleven, is een voorbeeld van 
een ‘sterk uitgevormd’ ecosysteem met een heel specifieke vruchtbaarheid. 
Bij dit proces gaat een pioniersvegetatie door successie (een voortdurende 
verandering in soortensamenstelling) over in uiteindelijk een zogenaamde 
climaxvegetatie. Die pionierssituatie kenmerkt zich door weinig en veelal 
één- of tweejarige soorten die redelijk snel wisselen. Bij de climaxvegetatie 
is er sprake van meer soorten die samen een redelijk stabiel samenleefver-
band vormen, in onze streken veelal een loofbosverband.’

Algemene én bedrijfseigen vruchtbaarheid
‘Anders dan de bodem onder een bos vragen landbouwgronden om wat ik 
noem een algemene vruchtbaarheid, die geschikt is om diverse voedingsplan-
ten en grassoorten, passend bij de grondsoort, op te laten groeien’, vertelt 
Klein Bramel. ‘Omdat een substantieel deel van het organisch materiaal met 
de oogst wordt afgevoerd, is de basisopgave van een boer om het ontwikke-
len van de vruchtbaarheid op een andere manier te organiseren. Landbouw 
bedrijven zie ik als het aangaan van een samenspel met de processen die zich 
in de natuur voltrekken. In dit samenspel heeft de boer voor ogen waar hij 

Wortelgangen in de bodem
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heen wil. Voor mijn opa was dat een kleine verhoging van het humusgehal-
te van zijn grond. Voor mijn vader was dat, geïnspireerd door de Mansholt 
doctrine, een maximale voedselopbrengst van de beschikbare hectares.

Het aangaan van dit samenspel betekende voor ons op de Vijfsprong dat 
we de voedergewassen voor het vee weer allemaal zelf gingen telen , dat 
de mest van de dieren weer op het eigen land werd gebracht en dat we heel 
zorgvuldig omgingen met al het organisch materiaal dat op en rondom het 
bedrijf beschikbaar kwam. Zo werden de kringlopen op het bedrijf ver-
zorgd. Op deze manier boeren betekent voortbouwen op de in het bedrijf 
en in de boer aanwezige kwaliteiten. Zo vorm je samen een zogenaamde 
bedrijfs individualiteit, die producten voortbrengt die ‘eigenheid’ hebben. 
Onlangs heeft de Vijfsprong een belangrijke landelijke prijs1 gewonnen met 
haar zuivel. De jury roemde die als lekker fris, spannend en verrassend van 
smaak.’

De crux: mest en compost
‘De crux van het op deze manier ontwikkelen van een landbouwbedrijf zit 
hem in de omgang met de mest en de compost. Het bijzondere aan mest 
en ook aan compost is dat beide substanties zijn samengesteld uit heel 
gevarieerd ‘bouquet’ aan plantaardige en dierlijke resten. Het eigen karak-
ter van dat gevarieerde plantaardige en dierlijke afval wordt met hulp van 
wormen en veel soorten micro-organismen volledig afgebroken, net zoals 
wij mensen onze voeding ook volledig afbreken. Het verwordt tot een op 
aarde gelijkend bruin mengsel van organische stoffen. Het mooie van een 
met compost verrijkte bodem is dat die, in tegenstelling tot met kunstmest 
of drijfmest behandelde grond, niets opdringt aan de planten. Een stuk 
grond dat compost heeft gekregen, stelt de voedingsstoffen op een neutrale 
manier beschikbaar. Planten kunnen vrij datgene opnemen wat ze op een 
bepaald moment in hun ontwikkeling nodig hebben.’

Als de composthoop eraan toe is komen de regenwormen
‘Het samenspel van alle levensprocessen in een composthoop is net zo 
bijzonder en complex als het samenspel van processen in het bedrijf als 
geheel. Eigenlijk kunnen alle organische materialen op de composthoop, 
liefst in een grote variëteit van zowel dierlijke als plantaardige oorsprong 
en vermengd met wat gewone aarde. Wel graag in de juiste stikstof-koolstof 
verhouding; een composthoop met alleen droog stro en dorre takken (heel 
koolstofrijk) komt moeilijk op gang. Dat voelt iedereen aan. En een hoop 
met alleen vers gras en drijfmest (heel stikstofrijk) gaat rotten en stinken, 
dat kun je eenvoudig ervaren. Het gaat om de juiste verhouding tussen die 
twee soorten input. Als die er is en de hoop is niet te klein, dan gaat het 
allemaal vanzelf. Dat wil zeggen: er komt een soort ademhaling op gang, 
die bestaat uit warmteprocessen (de temperatuur kan wel tot 60 graden 
oplopen). Ook allerlei micro-organismen, bacteriën en schimmels gaan 
zich ermee bemoeien en later ook grotere dieren als de pijlstaart en mest-
wormen. In het laatste stadium verschijnen de regenwormen. Je hoeft echt 
geen wormen aan te voeren, als de hoop er aan toe is dan zijn ze er gewoon. 
Ook als je ergens in een grote stad met zo’n composthoop begint. In die 
zin is zo’n berg groenafval echt een levend organisme. En zo werk je via de 
levende compost aan het verlevendigen van je aarde.’

1  Cum Laude prijs Bond van Boerderijzuivel-bereiders 2016
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Stikstof en koolstof in de juiste verhouding
‘Chemisch gezien wordt er in de compost een natuurlijke verbinding 
‘gesmeed’ tussen de mineralen uit de aarde en het van planten afkomstige 
organische materiaal. De relatie tussen stikstof en koolstof is daarvoor illus-
tratief. Stikstof zoals die in kunstmest voorhanden is, wordt fabrieksmatig, 
met redelijk grof geweld, gewonnen uit de lucht. Het wordt vervolgens aan 
planten toegediend in een ongebonden in water oplosbare vorm. Dit soort 
stikstof veroorzaakt een sterke en ook opgejaagde , vanuit economische 

overwegingen natuurlijk zeer welkome, plantengroei. Bij de toevoeging van 
compost is er veel minder ‘spektakel’ rondom die stikstofopname. Dat komt 
doordat de stikstof in compost gebonden is aan koolstof. Het stikstof-kool-
stof-complex is een onderdeel geworden van de humus in de grond. De 
opname van stikstof uit een humusrijke grond is op deze manier een on-
derdeel van de natuurlijke stikstofkringloop. Een kringloop zonder haast, 
waarin alles goed ‘verteerd’ wordt. Er wordt niets geforceerd. Het is mijn 
overtuiging dat voeding die groeit in een met compost verzorgde aarde, 
die de tijd krijgt zich op authentieke wijze te ontwikkelen, in onze jachtige 
wereld veel goeds kan betekenen voor de mensen die ervan eten.’ 

Wat is humus?
Humus is het geheel aan organisch bodemmateriaal. Eten en 
gegeten worden – daarover gaat het in het bodemleven. De schim-
mels, bacteriën, wormen en andere dieren leven van het organi-
sche bodemmateriaal, in de vorm van afgestorven plantenwortels, 
dierlijke mest of compost. En tegelijkertijd zijn de dieren zelf 
ook humusproducenten. Vooral de regenworm levert geweldige 
humus. In zijn darmstelsel kneedt hij kilo’s micro-organismen en 
mineralen tot een levendige humussubstantie.

Wie is Derk Klein Bramel?
Derk Klein Bramel (1953) groeide op als boerenzoon. Samen met 
een ander echtpaar namen hij en zijn vrouw het bedrijf in 1984 
over van zijn ouders, en vormden het om tot een biologisch dyna-
misch bedrijf en therapeutische leef-werkgemeenschap (Urtica 
de Vijfsprong te Vorden). Al snel na de start werd het bedrijf in een 
stichting onder gebracht. Inmiddels wordt er door de Vijfsprong op 
ongeveer 100 ha biodynamisch geteeld en krijgen er ongeveer 60 
cliënten zorg. Derk Klein Bramel werkt inmiddels niet meer op het 
bedrijf. Hij is nu onder andere verbonden aan Kraaybeekerhof Aca-
demie als docent biodynamische landbouw. Zijn vrouw Ria maakt 
nog steeds de zuivel op de Vijfspong.
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Compostkunde als zelfhulpmiddel
‘Het belang van het op deze manier werken met mest en compost voor de 
ontwikkeling van de bedrijfseigenheid en daarmee voor het authentieke, de 
eigenheid van de producten van dat bedrijf, kan ik zelf beter begrijpen als ik 
het in verband breng met hoe dat bij ons mensen gaat.
Net zoals gangbare landbouwgronden overstelpt worden met voedingsstof-
fen, zo worden mensen in onze westerse samenleving ook behoorlijk be-
stormd met informatie en adviezen over ‘hoe te leven’ en ‘wat te doen’. Aan 
de andere kant worden we juist weinig uitgenodigd om onze eigen ervarin-
gen goed te verteren, om vandaaruit onze eigen weg uit te stippelen. Mijn 
ervaring is dat het op jezelf toepassen van de principes van het composteren 
één van de betere cursussen is die je kunt doen op dit gebied.’

Hoe maak je compost?
• Het uitgangsmateriaal voor een composthoop of mesthoop moet zo 

gevarieerd als mogelijk zijn: vochtig en droog materiaal, slap en stevig, 
grof en fijn, koolstofrijk (zaagsel, snoeihout, stro, boombladeren) en 
stikstofrijk (gras, mest, tuinafval). Heb je veel tuinafval, leg dit dan niet 
in één keer, maar in porties op de composthoop. En maak je een hoop van 
alleen mest dan is het belangrijk dat daar voldoende koolstofhoudend 
materiaal zoals stro of ander strooisel bij zit.

• Geeft je composthoop een soort huid, een laagje stro of blad, een soort 
luchtige begrenzing van de buitenwereld. Een compostdoek kan ook.

• Zorg voor goede doorluchting. Dat doe je door de hoop precies luchtig 
genoeg op te zetten en door haar één of twee keer om te zetten. (geheel 
ondersteboven te keren) Dat versnelt het composteerproces. 

• Zorg voor de juiste vochtigheid De composthoop mag niet te nat of te 
droog worden. Af en toe een beetje water is prima, maar bij te veel regen 
spoelen de voedingsstoffen uit, of kan een tekort aan lucht ontstaan. 
Plaats de composthoop dus niet onder een afdak, en ook niet in een open 
veld. Onder een boom, half beschut tegen zon en regen, is een goede 
plek. Eventueel een compostdoek gebruiken.

• De afmetingen van de composthoop moeten minimaal 1,50 X 1,50 X 1,50 
meter zijn bij het opzetten. Tijdens de vertering gaat ze weer slinken.

• Houd de temperatuur in de gaten. Komt er binnen een paar weken geen 
stijging van de temperatuur dat is er waarschijnlijk te weinig lucht in de 
hoop. Je moet de zaak dan wat losser maken. Wordt het te heet dan kan 
wat aandrukken helpen.

• Voeg in de loop van het proces zo nodig wat aarde toe. Daarmee maak je 
alvast de verbinding tussen het organische en het minerale. Als je veel 
onkruiden gebruikt die uit je tuin hebt gewied dan is die aanhangende 
aarde vaak al genoeg.

• Geef het hele proces de tijd.
• Je kunt de composthoop nog verder verlevendigen door de biodynami-

sche preparaten te gebruiken.
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Taal en digitalisering 
Marieke Cooiman

Begin van het Johannesevangelie vers 1-5

In het oerbegin was het scheppende Woord 
en het Woord was bij God en het Woord was God; 
dit was in het oerbegin bij God. 
Alles is door het Woord geworden 
en niets van het gewordene is anders dan door het Woord ontstaan. 
In het Woord was het leven 
en het leven was het licht der mensen. 
En het licht schijnt in de duisternis 
en de duisternis heeft het niet begrepen.

Vertaling: Ogilvie

De sectie cultuurwetenschap en letteren heeft de afgelopen tijd onderzoek 
gedaan naar digitalisering en taal. Het digitale is een cultuurfactor van 
betekenis geworden. We zien dit terug in het onderwijs en de samenleving. 
Omdat we ons als sectie met taal bezighouden, hebben we ons afgevraagd: 
wat zou het effect van deze verandering kunnen zijn op onze taal? Het on-
derzoek heeft geleid tot het oprichten van de Taalwerkplaats die in januari 
dit jaar van start is gegaan. 

Steiner heeft in zijn voordrachten veel aandacht besteed aan taal en de ont-
wikkeling van taal. Hij beschrijft op veel verschillende manieren en vanuit 
diverse invalshoeken dat taal een gift van de goden is en dat het hebben van 
een taalvermogen samenhangt met offers die door Christus zijn gebracht 
in de Lemurische en Atlantische tijd. Zo beschrijft Steiner in de Akashakro-
niek hoe de taal is voortgekomen uit het luisteren. In het oerbegin waren de 
goddelijk-geestelijke hiërarchieën wezenlijk in de kosmos aanwezig en de 
in haar schoot verblijvende mens had geen afgezonderd bestaan. De mens 
was oor en ving de wil van de goden op. De wijsheid, de wereldlogos werd 
ingeademd. In de Atlantische tijd ging de mens vervolgens spreken; de 
wijsheid, uitgedrukt in taal werd met de uitademing verenigd. 
Florenski, een Russische filosoof spreekt heel mooi over de magie van de 
woorden:

Woorden hebben ook een ziel. Het is een zucht uit lucht en klank. Het woord 
is ook een mythe. De naam is een natuurgeest, een elementwezen met een 
lichaam dat uit lucht is geweven. Woorden die door een magiër worden 
uitgesproken zijn de zaak zelf. De magie van de handeling is de magie van het 
woord, de magie van de naam. De naam is een zaak met substantie. De zaak 
wordt geschapen door de magie van de naam. De naam is een materialisering, 
een manier waarbij de mens verbonden is met andere werelden. Het ervarings-
kleed van de mens is de taal. De naam is de mythische persoonlijkheid van de 
mens, zijn transcendente subject. Namen zijn werktuigen om in de magische 
werkelijkheid binnen te dringen. Als je de naam kent, ken je de zaak, het ding. 
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In de na-Atlantische tijd ontstaan de verschillende talen. Het begrip drie-
hoek is voor elk denkend mens hetzelfde; het woord dat dit begrip uitdrukt, 
is per regio, per taal, een andere. Deze differentiatie beschrijft Steiner als 
een werking van Luciferische krachten. Zij scheppen door de talen verschil-
lende culturele sferen. 

In ongeveer 3000 v. Chr. ontstaat het schrift. Dit wordt door Steiner in ver-
band gebracht met het afnemen van ons herinneringsvermogen en daarmee 
met een verdichting van ons etherlichaam. In de mythologie zijn prachtige 
verhalen te vinden die ingaan op hoe het schrift door de mensen is veroverd 
op de goden en welke krachten samengaan met het schrijven van tekens. 
Door het schrift kwam de mens in de positie om kennis vast te houden en 
onpersoonlijker te maken. We konden haar immers opschrijven en met dit 
opschrijven konden we haar onthouden, maar ook doorgeven. We waren 
voor onze kennis niet langer afhankelijk van het menselijk geheugen. Ze 
werd bovenpersoonlijk. Iedereen kon dat wat ooit bedacht was lezen. De 
mens met de taal verbond zich met de wetenschap, met formule, definitie en 
getal. Met het ontstaan van de boekdrukkunst in 1450 wordt kennis toe-
gankelijk voor een groot publiek. Dat wat via taal aan anderen kan worden 
meegedeeld wordt zo eerlijker verdeeld over alle klassen en standen. 

In onze tijd gaat deze democratiserende ontwikkeling verder, door middel 
van de digitalisering. Doordat wij digitale middelen hebben, en toegang tot 
het internet, kan kennis nu over de hele wereld verspreid worden. Mensen 
kunnen met elkaar in contact gebracht worden en zij kunnen vrij ideeën 
uitwisselen. Dit kan tot grote veranderingen leiden, die wellicht te verge-
lijken zijn met wat Alexander de Grote voor elkaar heeft gekregen met zijn 
veroveringen, namelijk het toegankelijk maken van kennis en kunde op 
plaatsen die daar voorheen van verstoken waren. Een opvallend detail is 
dat zowel in de tijd van Alexander de Grote alsook in onze tijd Michael de 
leidende tijdgeest is. 

Aan deze positieve ontwikkeling kleven echter ook nadelen. De digitali-
sering kan niet zonder een afdaling in de ondernatuur plaatsvinden. Dit 
begrip gebruikte Steiner in 1925 om aan te duiden dat er sinds de val van 
Ahriman in 1879 sprake is van een dramatische splitsing van krachten die 
samenhangen met de bovennatuur en daarmee met het verschijnen van 
Christus in de etherwereld en de ondernatuur, het ontstaan van een Ahri-
manisch rijk in en onder de aarde. Beide rijken zullen zich in de toekomst 
steeds sterker tonen in al hun gelaagdheid. 

We zien dat onze verbinding met de ondernatuur een mechanisering van 
de menselijke geestelijke vermogens met zich meebrengt. Activiteiten als 
verbeelden, herinneren en rekenen hebben een tegenhanger gekregen in de 
machine. Hierdoor bestaan ze in zekere zin ook onafhankelijk van de mens. 
De mens maakt gebruik van deze zelfstandig geworden capaciteiten. Hij 
stuurt ze, maar laat zich ook sturen. Hierdoor hebben we in de techniek niet 
alleen een verlengstuk van onze ledematen onze zintuigen, maar ook van 
ons brein. 

De elektronische ontwikkeling probeert vooruit te lopen op de mogelijkhe-
den die in de toekomst door de mens zelf bereikt zullen worden. Het gaat 
dan om: innerlijk zien (beelden), helder horen en telepathische commu-
nicatie (mobiele telefoon), helder weten, waardoor al het weten ons ter 
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beschikking staat (internet). Elektronica helpt ons niet deze vermogens te 
bereiken, want deze vinden in de mens zelf plaats, op eigen kracht. 

Het hoogtepunt van de techniek is nog niet in zicht. We hebben zeven 
na-Atlantische aardefasen. We zitten nu in de 5e na-Atlantische fase. Er zijn 
drie opbouw fases geweest, de vierde fase was een stabiliserende fase en 
er zijn drie afbouwfasen. De mens zal door de neergang in de afbouwfases 
steeds egoïstischer worden, maar ook steeds intelligenter. Wat deze situatie 
van ons vraagt, is dat we ons sociaal moeten scholen om iets tegenover het 
egoïsme te kunnen stellen. In de voordrachten die zijn samengebracht in De 
strijd om het menszijn, schrijft Steiner daarover. 

De taal hoort bij de mens en gaat mee in zijn ontwikkeling. Van het luiste-
rende oer-oor in onze oorsprong, naar het muzische en ritmische van de 
gesproken taal, naar de overdraagbaarheid van het geschreven woord, naar 
de elektrisch-magnetisch wereld van het digitale. 

Welk effect heeft deze ontwikkeling op de taal? Om deze vraag te benade-
ren, moeten we om ons heen kijken. Het gaat namelijk om een nog zeer 
jonge ontwikkeling en de effecten van deze ontwikkeling zijn nog niet in 
hun volle omvang zichtbaar. We zullen dus ook voorzichtig moeten zijn in 
wat we erover zeggen. Wel kunnen we een tendens waarnemen. 

Ten eerste ervaren we dat het om ons heen stiller is geworden. Mensen 
mailen, appen, sms’en elkaar. Het mondelinge zit nu verstopt in de sociale 
media. Het is typen geworden i.p.v. spreken. De mensenwereld is stiller 
geworden en anderzijds spreken er meer apparaten tot ons.

Ook het geschreven woord is zich aan het terugtrekken. In plaats van 
schrijven wordt er nu getypt. In het schrijven met de hand wordt via de 
vingers en onze armen ons hele wezen geactiveerd. In het schrijven drukt 
de fysionomie van onze ziel zich ook uit. Karl König heeft daar veel over ge-
schreven. In het typen op een toetsenbord wordt de menselijke hand meer 
als een stompe poot gebruikt. 

Bij jonge kinderen zien we dat zij minder de kans krijgen om taal na te 
bootsten. Om hen heen wordt minder gesproken en het is de gesproken taal 
die innerlijk door het kind wordt nagebootst. Nu spreken apparaten tot de 
kinderen. De taal is aangesloten op elektronische producten. In de bevroren 
blik staat dat ons hele lichaam meebeweegt als wij spreken. De lucht wordt 
in beweging gebracht en degene die luistert, beweegt mee. Dit kan niet 
gebeuren tussen mens en machine. 

Voor onze generatie is er nog een taalland beschikbaar dat we in onze jeugd 
door het lezen van boeken hebben betreden. Kinderen van nu worden 
omgeven door het digitale. Ze lezen minder en hun taalland ziet er dus ook 
anders uit. Ze leven meer in beelden die door machines zijn voortgebracht. 
Wat dit voor de ontwikkeling van de mens betekent, weten we nog niet. 

Ook de grammatica lijdt onder de digitalisering. Zij is meer aan slijtage 
onderhevig. In de digitale communicatie tussen mensen is de grammatica, 
de zinsbouw, afgezakt naar een primitiever niveau. Het moet vooral kort en 
eenvoudig; samengestelde zinnen komen in de communicatie minder voor. 
Er worden soms zelfs geen volledige zinnen meer geschreven; in plaats 
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daarvan wordt dat wat gezegd wil worden slechts aangeduid, vaak ook met 
beeldtekens die geen woorden zijn. 

Daarnaast hebben we er ook een nieuwe taal bijgekregen: de programmeer-
taal. Eigenlijk is dit geen taal, maar iets rekenkundigs. Door middel van 
commando’s wordt een programma gecomponeerd. Hierdoor wordt het 
rekenend denken kunstmatig nagebootst. Het luisterend karakter van de le-
vende taal is hier afwezig.In deze programma’s is taal onzichtbaar gemaakt. 

Als laatste is het e-book in opkomst, een halffabricaat, een boek dat niet 
meer gedrukt is. Volker Oppmann heeft hier in Buchendämerung een 
artikel aan gewijd. Hij geeft aan dat na de aanschaf van een boek, dit boek 
verdwijnt het uit de openbare sfeer en in de privésfeer komt. Dat gebeurt 
niet meer met een e-book. Bij een e-book gaat het om een bemiddelende 
instantie, die zich tussen schrijver/uitgever en lezer geplaatst heeft. Deze 
bemiddelaar weet wat de behoefte van de lezer is. De bemiddelaars hebben 
een eigen belang: zij moeten verdienen aan hun bemiddeling. De lezer heeft 
geen boek meer, maar een gebruikersrecht. Het lezen is zo uit de privésfeer 
getrokken en de bemiddelaar weet nu wat je leest. De lezer is bekender en 
kan zo ook zelf als een product behandeld worden. 

Samenvattend kan opgemerkt worden dat het lijkt alsof het digitale, met zijn 
positieve effecten als kennis voor iedereen en contact met wie je maar wil, 
een zeer groot offer vraagt van de taal. Is het niet zo dat het lijkt alsof zij wordt 
uitgehold, alsof zij gevaar loopt om te verworden tot holle frasen, tot lege 
hulzen? Lijkt ze niet oppervlakkiger en minder gelaagd ingezet te worden en 
kan het zijn dat daarmee de wijsheid die in de woorden leeft en de verbinding 
van taal met ons hele lichaam en wezen heeft, verloren kan gaan?

Wat nodig lijkt, is een opstanding van onze menselijkheid in de taal. De ver-
binding van de taal met de krachten uit de bovennatuur, waarin Christus ons 
voorgaat. Christus die door zijn offers ons het woord gegeven heeft. Naast 
de mechanisering in de ondernatuur moet dus een andere stroom op gang 
komen die het levende in de taal bewust ondersteunt en richting geeft. 

In de Taalwerkplaats die de sectie cultuurwetenschap en letteren is gestart, 
willen we bewust werken met de levende aspecten van de taal: de verwon-
dering, de wijsheid, de gelaagdheid, het creatieve en het beeld. We laten 
ons hierin leiden door de voordrachten die Steiner over taal gehouden heeft 
en we oefenen met elkaar de Linguarhei, de taaloefenweg die door Frits 
Burger is ontwikkeld. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan euritmie en 
spraakvorming. 



De mens tussen onder- en bovennatuur - De Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap - pagina 32 van 72

Ethersoorten  
en gevallen ethersoorten
Mario Matthijsen, 

Uitwerking met aanvullingen van de lezing gehouden op de bijeen-
komst over “De ethersoorten licht, chemie en leven en de gevallen 
ethersoorten elektriciteit, magnetisme en kernontbindingskracht”
georganiseerd door de Natuurwetenschappelijke Sectie
van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap
op vrijdagavond 11 maart 2016

Beste vrienden,

Vanavond zou ik willen beginnen met een spreuk die Rudolf Steiner aan 
Henriette Wegman, de moeder van Ita Wegman, heeft gegeven op 27 
november 1924, dus toen hij al het bed moest houden. Deze spreuk met zes 
strofen is te vinden in het boekje «’Die beseelte Menschen-Sonne’ – Eine 
Herz-Meditation Rudolf Steiners» van Peter Selg van 2011 en in andere volg-
orde ook in GA 40 «Wahrspruchworte».

Schau ich in die Sonne,
Spricht ihr Licht mir strahlend
Von dem Geist, der gnadevoll
Durch Weltenwesen waltet.

Sonne du Strahlentragende,
Deines Lichtes Stoffgewalt
Zaubert Leben aus der Erde
Unermesslich reichen Tiefen.

Fühl’ ich in mein Herz,
Spricht der Geist sein eignes Wort
Von dem Menschen, den er
Liebt durch alle Zeit und Ewigkeit.

Herz, du Seelentragendes
Deines Lichtes Geistgewalt
Zaubert Leben aus des Menschen
Unermesslich tiefem Innern.

Sehen kann ich, aufwärtsblickend
In der Sonne hellem Rund:
Das gewalt’ge Weltenherz.

Fühlen kann ich einwärtsschauend
In des Herzens warmem Leben:
Die beseelte Menschen-Sonne.
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Hopelijk kan aan het einde van mijn bijdrage duidelijk worden welke sa-
menhang hiermee is aangegeven in verbinding met wat ik hier wil brengen.
Het doel van deze bijeenkomst is nu, dat we het werk van de afgelopen jaren 
rond het thema boven-/ondernatuur in samenwerking met de Sectie voor 
Woord, Muziek en Euritmie gaan overzien en ons daarbij ook richten op de 
vraag hoe we een verbinding met de bovennatuur kunnen vinden en hoe 
dat ons kan helpen de ahrimanische techniek van de ondernatuur uit te 
kunnen houden en daarbij mens te kunnen blijven. 
Net als in november van vorig jaar, toen we ons vooral op de chemische 
ether en het magnetisme hebben gericht, zou ik ook nu een aantal passages 
in het werk van Rudolf Steiner als uitgangspunt willen nemen in de volgor-
de zoals die in de tijd zijn uitgesproken of opgeschreven.

Ten eerste is er de voordracht uit «Das esoterische Christentum und die 
geistige Führung der Menschheit» (GA 130) van zondag 1 oktober 1911 in 
Bazel over «Die Ätherisation des Blutes – Das Eingreifen des ätherischen 
Christus in die Erdenentwicklung». Daarin geeft Rudolf Steiner aan, hoe bij 
de wakende mens in het hart een klein beetje fysieke bloedsubstantie wordt 
vergeestelijkt tot ethersubstantie en daarmee weer een stap terug gaat naar 
waar vanuit door verdichting het fysieke bloed is ontstaan. Dit geëtheri-
seerde bloed stroomt dan naar het hoofd en maakt het mogelijk dat we de 
omringende wereld met ons denken kunnen doordringen. Bij de slapende 
mens is deze specifieke etherstroom er niet, maar komt wereldether van 
alle kanten naar ons hart toegestroomd. Nu geeft Rudolf Steiner aan, dat 
sinds het Mysterie van Golgotha er nog een tweede etherstroom parallel 
aan de genoemde etherstroom van ons hart naar ons hoofd stroomt. Dit 
is het geëtheriseerde bloed van Jezus Christus dat destijds in de aarde is 
gestroomd, daar ook geëtheriseerd is en van beneden naar boven stroomt, 
parallel aan de etherstroom van de mens van hart naar hoofd wanneer de 
mens wakker is en rechtop staat of zit. Rudolf Steiner beschrijft dan, hoe 
deze twee stromen elkaar kunnen aantrekken tot een samenvloeien of 
afstoten tot een uiteenstromen en dat de voorwaarde tot een samenvloei-
en is, dat de mens bewust een begrijpen van de betekenis van de daad van 
Christus op Golgotha naar de Christus toedraagt. De antroposofie wil dit 
begrijpen aanreiken vanuit vele verschillende gezichtspunten en zo helpen 
mogelijk maken dat dit samenvloeien kan plaatsvinden. Het gevolg van dit 
samenvloeien zal dan zijn, volgens Rudolf Steiner, dat de mens een bewuste 
ontmoeting kan krijgen met de etherische Christus, de opgestane Christus 
in de etherwereld, zowel als een beleven van een menselijke gestalte, als 
ook een horen van bijvoorbeeld troostende woorden in moeilijke tijden, 
tot aan een beleven van het Paulus woord ‘Christus in mij’. Rudolf Steiner 
geeft daarbij aan, dat de Christus ook langs deze weg opbouwende krachten 
brengt in mens en cultuur.

Dan geeft Rudolf Steiner in relatief korte bewoordingen aan, hoe de na-
tuur en de gehele aarde sinds de begintijd van het Atlantistijdperk van 
een opbouwende tot een afbouwende ontwikkeling is overgegaan, waarbij 
door verval tot in het materiële een vergeestelijking mogelijk wordt, zodat 
alle geestelijke wezens die met de aarde zijn verbonden weer vrij kunnen 
komen en de overgang naar de volgende aardefase, de zogeheten Jupiter-
toestand, kunnen maken. Deze noodzakelijke vergeestelijking is dus vanaf 
de begintijd van Atlantis in gang gezet. Rudolf Steiner beschrijft dat het 
licht sindsdien dan ook deels als tot elektriciteit vervallen licht verschijnt, 
dat ook de chemische kracht deels als tot magnetisme omgevormde chemi-
sche kracht verschijnt en dat nog een derde kracht ontdekt zal worden die 
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de aarde toenemend tot een lijk zal maken. In de vragenbeantwoording bij 
deze voordracht werkt hij dit nog een stuk verder uit. Hij geeft hier aan dat 
de lichtether deels tot onder het fysiek-materiële en tot in het onderfysieke 
etherische1 is gestoten, dus tot onder de materiële wereld tot in het gebied 
van het anti-etherische, en van daaruit op aarde als elektriciteit verschijnt 
onder regie van Lucifer. Evenzo is de chemische ether deels tot onder het fy-
siek-materiële en tot in het onderfysieke astrale2 gestoten en verschijnt van-
uit het anti-astrale gebied als magnetisme onder regie van Ahriman. En de 
levensether is deels tot onder het fysiek-materiële en tot in het onderfysieke 
zuiver geestelijke3 gestoten en verschijnt vanuit het anti-geestelijke gebied 
als derde kracht onder regie van de Asura’s. We zien hier dus, hoe drie 
etherkrachten uiteengetrokken worden tot drie ondermateriële onderfysie-
ke lagen, die een tegenbeeld zijn van de bovenfysieke lagen van het etheri-
sche, het astrale en het zuiver geestelijke. Ze worden dus alle drie vanuit 
hetzelfde gebied tot drie verschillende gebieden naar beneden getrokken, 
waarmee de val dus steeds groter wordt van lichtether tot levensether.

Tevens geeft Rudolf Steiner aan, dat de ontdekking van de derde kracht niet 
lang meer op zich zal laten wachten en dat deze kracht zo een grote vernieti-
gende werking kan hebben, dat te hopen is dat de mensen niets immoreels 
meer in zich zouden hebben. Naar mijn mening kan hierbij slechts zijn ge-
wezen op de ontdekking van de kernsplijting, die tussen 1932 en 1938 plaats-
vond en waaruit dan de kernbom en later de kernreactor zijn ontwikkeld. 
Wel denk ik dat deze derde kracht niet een van de bekende kernkrachten 
kan zijn, die immers allemaal de boel juist bij elkaar houden. Ik denk dat 
hierbij in feite op een nog onbekende kracht wordt gewezen die de materie 
doet ontbinden en met geweld in brokstukken uiteen doet vliegen (wat dan 
als radioactieve straling al langer bekend was, ook bij Steiner) hoewel deze 
kracht wel impliciet moet zijn meegenomen in de berekeningen die ten 
grondslag liggen aan de ontwikkeling van de kernbom en kernreactor.

Ten tweede is er dan de mondelinge mededeling aan Polzer-Hoditz in Gutau 
(Oostenrijk) op zaterdag 8 juni 1918,4 waarin Rudolf Steiner aangeeft dat pas 
sinds het Mysterie van Golgotha de radioactiviteit in de aarde is. Dit kan 
volgens mij slechts betekenen, dat pas sinds het Mysterie van Golgotha de 
derde kracht als de kernontbindende kracht in verschijning is getreden in 
de aarde als het natuurlijke verval van Uranium met alle vervalproducten 
en met de radioactieve straling als gevolg. Daarbij is deze kracht pas in de 
20e eeuw ontdekt en in techniek verwerkt, terwijl het voordien nog moet 
zijn ingebed in de omvattende en omhullende werking van de triniteit.

Ten derde is er op dinsdag 9 en vrijdag 12 maart 1920 in Stuttgart door 

1  Steiner noemt het etherische hier nog de astraalwereld in de theosofische terminologie, 
terwijl hij dit later de etherwereld gaat noemen vanuit een iets ander gezichtspunt (namelijk 
gericht op de inhoud van het etherische, hoewel het vanuit het astrale wordt ervaren) dan in 
de theosofische tijd gebruikelijk was (vanuit het gezichtspunt dat het inhouden zijn die vanuit 
het astrale worden ervaren en daarmee tot de zielewereld als astraalwereld kunnen worden ge-
rekend). Zie het laatste hoofdstuk van GA 17 en de vertaaltabellen bij Duitse GA-banden uit de 
theosofische tijd waarin de terminologie van toen naast de latere terminologie wordt geplaatst.

2  Steiner noemt het astrale hier nog het lagere Devachan in de theosofische terminologie, terwijl 
hij dit later de astrale wereld gaat noemen (zie voetnoot 1).

3  Steiner noemt het zuiver geestelijke hier nog het hogere Devachan in de theosofische terminol-
ogie, terwijl hij dit later de zuiver geestelijke wereld gaat noemen (zie voetnoot 1).

4   Zie pagina 92 van «Ludwig Polzer-Hoditz, Erinnerungen an Rudolf Steiner» uitgegeven door 
Peter Tradowsky in 1985 (antiquarisch te verkrijgen) of ook pagina 190 van «Ludwig Pol-
zer-Hoditz, ein Europäer» van Thomas Meyer in 1994.
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Rudolf Steiner «Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der 
Physik, II – Zweiter naturwissenschaftlicher Kurs: Die Wärme auf der 
Grenze positiver und negativer Materialität» (GA 321) gewezen op de orde-
ning in lagen van boven naar beneden gaande van levenswerkingen, naar 
chemische effecten, naar lichtgebied, naar warmtegebied, naar gasvormig, 
naar vloeibaar, naar vast, naar U-gebied. Daarbij gaf hij aan, dat deze reeks 
naar boven en naar onder nog veel verder kan worden voortgezet. Over het 
U-gebied wilde hij nog meer zeggen, maar dat is er niet van gekomen (ook 
niet naderhand). Het enige dat hij aangaf, was dat wanneer licht in aanra-
king komt met dit U-gebied, dat dan de zogeheten polarisatieverschijnselen 
optreden. Dit U-gebied is duidelijk onder het fysieke gebied van het vaste, 
vloeibare en gasvormige gelegen en kan daarmee volgens mij heel goed als 
een gebied worden opgevat dat tenminste de eerder genoemde onderfysie-
ke gebieden omvat.

Ten vierde is er een voordracht voor medici en priesters, waarin Rudolf 
Steiner op donderdag 18 september 1924 in Dornach in «Das Zusammenwir-
ken von Ärzten und Seelsorgern – Pastoral-Medizinischer Kurs» (GA 318) 
in de laatste voordracht spreekt over de oude mysteriegeneeskunde die in 
de huidige tijd vernieuwd moet worden. Daarbij wordt als samenvatting 
het gebied van het onderbewuste met ons etherlichaam en fysieke lichaam, 
dat afkomstig van de saturnus- en zonnefase in de slaap in bed achterblijft, 
de ondernatuur genoemd. Hiervan heeft de mens vroeger en thans nog 
geen wakker bewustzijn en hieruit kunnen de fysieke ziekten als karmische 
gevolgen van vorige levens opstijgen. Het gebied van het bovenbewuste 
met ons astrale lichaam en ons ik, dat afkomstig van de maan- en huidige 
aardefase in de slaap zich in de kosmos begeeft, wordt hier de bovennatuur 
genoemd wordt. Hiervan had de mens vroeger als ziener een bewustzijn, 
maar thans geen wakker bewustzijn meer. Van hieruit kunnen zich de psy-
chische ziekten manifesteren. Het tussenliggende gebied van het normale 
bewustzijn wordt hier de natuur genoemd.

Op deze voordracht heeft Diederick Sprangers in november vorig jaar ook 
al gewezen, toen we het hadden over de chemische ether en het magnetis-
me. In deze voordracht wordt de gehele ondernatuur als het gebied van de 
Vader (met de ondergoden) beschreven en de bovennatuur als het gebied 
van de Heilige Geest (met de bovengoden) en de bemiddelende natuur als 
het gebied van Christus/Zoon sinds het Mysterie van Golgotha. Daarbij is 
de ondernatuur niet ondergeordend ten opzichte van de bovennatuur, maar 
zijn de gebieden gelijkwaardig en grenst de ondernatuur via het oneindige 
direct aan de bovennatuur. Dit beeld, waarbij de Christus als de genezende 
kracht wordt beschreven die een dynamisch evenwicht schept tussen de 
bovennatuur en de ondernatuur, is zo groots dat het de totaliteit van mens 
en aarde omvat. De medici kunnen dan zoeken naar het genezende midden 
vanuit de Vaderwereld en de priesters vanuit de Geestwereld. Beide zijn 
verenigd in Christus. Verder wordt dus het geheel omvat door de triniteit 
die een eenheid is, waarbij de gehele ondernatuur, die volgens mij dan ook 
alle gebieden van het onderfysieke en onderaardse kan omvatten, als het 
rijk van de Vader wordt gekenmerkt.
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En ten vijfde is er tenslotte de laatste Leitsatz-brief5 van Rudolf Steiner, 
geschreven vlak voor zijn sterven op maandag 30 maart 1925 en gepubli-
ceerd op zondag 12 april 1925, zijnde de brief die heet «Von der Natur zur 
Unter-Natur» en waarop de Leitsätze 183, 184, 185 aansluiten, zoals weer-
gegeven in GA 26 «Anthroposophische Leitsätze, Der Erkenntnisweg der 
Anthroposophie – Das Michael-Mysterium». In deze brief wordt de techniek 
als ondernatuur beschreven, als los staand van de kosmos (dat wil zeggen 
los van de bovennatuur met de 9 hiërarchieën) en geheel geahrimaniseerd. 
Daarbij wordt in eerste instantie op de mechanische techniek gewezen, 
waarvan de mens de wetmatigheden in feite afleest aan zijn uiteenzetting 
met de puur aardse krachten bij het staan en lopen en die dan in de natuur, 
die doordrongen is van de wetmatigheden die van kosmische buitenaardse 
oorsprong zijn, inplant. Vervolgens wordt aangegeven, dat de mens deze 
door Ahriman beheerste technische omgeving alleen dan kan uithouden op 
een menswaardige manier, wanneer hij de ondernatuur kan begrijpen. En 
deze ondernatuur kan de mens alleen dan begrijpen als hij kennend even 
hoog in de bovennatuur kan reiken als hij door de omringende techniek in 
de ondernatuur reeds is afgedaald. De kennis van de bovennatuur is dus 
een voorwaarde voor een menswaardig omgaan met de techniek van de 
ondernatuur. Daarbij moet volgens Steiner de elektrische kracht worden 
gekend als de kracht die van de natuur tot in de ondernatuur doet afglijden. 
De mens mag echter niet mee glijden. Met een geestelijk kennen zoals de 
antroposofie, waarin Ahriman geen plek heeft, kan Ahriman in de cultuur 
echter getroost tegemoet worden getreden.

We zien hierbij, dat naast het mechanische ook de elektriciteit genoemd 
wordt als een kracht die tot in de ondernatuur voert en die derhalve toch 
niet anders als zelf ook behorend tot de ondernatuur kan worden be-
schouwd.6 Tevens is de formulering waarin Steiner7 de techniek als onder-
natuur bestempelt zo open, dat zeker niet wordt uitgesloten dat de onder-
natuur meer dan het mechanische zou kunnen omvatten.

Overzien we nu deze passages, dan laat het zich heel goed zo denken, dat 
zowel het onderfysieke alsook het U-gebied als delen van de ondernatuur 
kunnen worden opgevat die nog veel meer lagen zou kunnen omvatten8, 
ingebed in het rijk van de Vader. Dan zijn de gevallen ethersoorten elektri-
citeit, magnetisme en de kernontbindingskracht onder regie van respec-
tivelijk Lucifer, Ahriman en de Asura’s, als krachten ook onderdeel van de 
ondernatuur evenals de techniek die door de mens in de wereld wordt gezet 
en die naast het mechanische thans vooral het elektromagnetische omvat 

5  Deze brief wordt ook wel de laatste brief aan de leden genoemd, maar omdat de brieven met in 
de titel «An die Mitglieder» en de daarop volgende brieven tot en met die van 10 augustus 1924 
veelal als de eigenlijke brieven aan de leden worden opgevat en de daarna komende brieven 
als behorende tot het zogeheten Michael-Mysterie (waarbij vanaf de 4e van deze brieven de 
zogeheten Leitsätze – leidende gedachten – de inhoud van deze brieven weergeven) noem ik 
deze brief hier de laatste Leitsatz-brief ter voorkoming van misverstanden.

6  Er zijn echter ook andere antroposofische georiënteerde natuurkundigen zijn, die menen dat 
de elektriciteit zelf niet tot de ondernatuur te rekenen zou zijn.

7  «Das weitaus Meiste dessen, was heute durch die Technik in der Kultur wirkt und in das er [der 
Mensch] mit seinem Leben im höchsten Grade versponnen ist, das ist nicht Natur, sondern 
Unter-Natur. Es ist eine Welt, die sich nach unten hin von der Natur emanzipiert.» (cursivering 
van Steiner zelf).

8   Hierbij kann gedacht worden aan de 8 lagen die Steiner beschrijft in de voordracht van maan-
dag 18 oktober 1915 in Dornach in GA 254 «Die okkulte Bewegung im neunzehnten Jahrhun-
dert und ihre Beziehung zur Weltkultur – Bedeutsames aus dem äußeren Geistesleben im die 
Mitte des neunzehnten Jahrhunderts»
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(met op enige afstand van de mens ook de kerntechnologie). Deze krachten 
vallen als technische structuren puur onder regie van Ahriman. Wel is het 
dan duidelijk, dat de gevallen ethersoorten los van de techniek nog zijn in-
gebed in de triniteit, terwijl de techniek, die de mens vanuit zijn vrijruimte 
in de wereld zet, los kan komen van de triniteit en in handen van Ahriman 
een grote bedreiging voor mens en wereld kan betekenen.

Hoe kan de mens nu deze enorme bedreiging afweren? Volgens mij kan dat 
alleen, wanneer de mens de trinitaire krachten door hem heen, en vanuit 
een wakker bewustzijn van de bovennatuur, tot in die vrijruimte werkzaam 
laat worden, zodat ook daar de triniteit voor de inbedding in het grote ge-
heel kan zorgen.

Wat betekent het dan, dat de mens met zijn bewustzijn even hoog in de 
bovennatuur moet gaan reiken als hij door de techniek reeds in de onderna-
tuur is afgedaald? Als een eerste stap kan zeker gelden, dat we de ethersoor-
ten in hun zuivere vorm gaan begrijpen en ervaren, als de krachten waaruit 
de gevallen ethersoorten zijn afgesnoerd. Maar, hoewel dit begrijpen zeker 
de gevallen ethersoorten een stuk begrijpelijker zal maken, betekent dit nog 
niet dat je in alle gevallen even hoog reikt als waar de gevallen ethersoor-
ten verkeren. De chemische ether en de levensether zijn bijvoorbeeld tot in 
respectivelijk het anti-astrale en het anti-geestelijke gebied getrokken, die 
een afspiegeling zijn van het astrale en zuiver geestelijke gebied die beide 
boven de etherwereld met alle ethersoorten zijn gelegen. Bij het magne-
tisme en de kernontbindingskracht zal dus nog een tweede stap noodza-
kelijk zijn, zodat via respectivelijk de chemische ether en de levensether 
tot in respectivelijk de astrale en de zuiver geestelijke wereld gekomen kan 
worden. Alleen dan kan recht worden gedaan aan het criterium van ‘even 
hoog’. Daarbij is het van belang dat dit opstijgen gebeurt in een sfeer waarin 
Ahriman geen toegang heeft, zodat we daarmee de ahrimanische techniek 
kunnen begrijpen en weerstaan op een menswaardige manier.

Hoe kunnen we nu tot een dergelijke hoogte komen met ons bewustzijn? 
Zeker gaat het daarbij om het verwerven van het vermogen van imaginatie 
(voor de etherwereld), inspiratie (voor de astrale wereld) en intuïtie (voor de 
hogere geestwereld) in de zin van Rudolf Steiner. Maar we kunnen op die 
weg ook nu reeds uit het werk van Steiner putten en helderheid trachten te 
verkrijgen over de aarde en de werking van de ethersoorten en de gevallen 
ethersoorten, zoals ze in de natuurrijken en in de techniek verschijnen.

Bij het vinden van het principe van de vier ethersoorten en hun werking in 
de natuurrijken is veel helderheid te verkrijgen uit het werk van de antropo-
sofische arts Ernst Marti, die bijvoorbeeld in zijn boekje van 1974 «Die vier 
Äther – Zu Rudolf Steiners Ätherlehre – Elemente - Äther - Bildekräfte» (3e 
oplage van 1981) treffende karakteriseringen geeft. Niet alles is even bruik-
baar, vooral wanneer Marti over natuurkundige aspecten spreekt, omdat hij 
als medicus niet alle natuurkundige verschijnselen goed kon overzien.

Als principe van de vier ethersoorten kan het volgende worden genoemd:

De warmte-ether, geboren op de Oude Saturnus uit de Tronen (de geesten 
van de wil) toen ook ons menselijke fysieke lichaam geconcipieerd werd, 
werkt materialiserend en ontmaterialiserend, zorgt zowel voor afzondering 
en sterven alsook voor opname en opstanding, doet dit met behulp van 
warmteverschillen die processen in gang zetten (in het na elkaar) vanuit het 
nuldimensionale en omvat zo de genoemde tegenstelling.
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De lichtether, geboren op de Oude Zon uit de Kyriotetes (de geesten van de 
wijsheid) toen ook ons menselijke etherlichaam geconcipieerd werd, werkt 
ruimte-uitbreiding en ruimtevulling gevend, laat de ruimte als geheel ver-
schijnen (zoals een enkele kaarsvlam in een donkere ruimte), biedt zodoen-
de de basis voor een gestalte überhaupt (nog niet de feitelijke gedifferenti-
eerde gestalte maar wel dat er überhaupt een gestalte kan worden gevormd) 
en kan vlakachtige lichtbeelden genereren en doet dit alles vanuit het een-
dimensionale. De lichtether is als het ware representant voor het etherische 
überhaupt, dat door Steiner ook wel als bestaande uit lichtende bewegingen 
wordt gekarakteriseerd.

De chemische ether, geboren op de Oude Maan uit de Dynamis (de geesten 
van de beweging) toen ook ons menselijk astrale lichaam geconcipieerd 
werd, werkt differentiërend met een bovengeordende strenge harmonie 
(naar maat en getal) en toch heel dynamisch, bijvoorbeeld vanuit de omtrek 
(maar in de mens omgestulpt), en doet dit vanuit het tweedimensionale. De 
chemische ether is bijzonder doorlaatbaar voor de astrale krachten en heeft 
daardoor een specifieke verbinding met de sferenharmonie.

De levensether, geboren in de huidige Aardefase uit de Exousiai (de geesten 
van de vorm) en waaruit de mens ook zijn ik geschonken heeft gekregen in 
het midden van het lemurische tijdperk, werkt geledingen en afrondende 
eenheden vormend (met het geheel in alle delen en de delen ingebed in 
een levend geheel, kortom het oerprincipe van een organisme), waarbij 
de afgrenzing van de omgeving tevens een verbinding met die omgeving 
betekent (zoals dat in de huid verschijnt). De levensether is bij uitstek het 
leven gevende principe vanuit het driedimensionale op een manier dat de 
levende eenheid een uitdrukking kan zijn van het daarin verschijnende 
wezen. is bijzonder doorlaatbaar voor de hogere geestkrachten en heeft 
daardoor een specifieke verbinding met de zuiver geestelijke wereld (het 
hogere Devachan).

Bekijken we nu hoe de werkingen van deze vier ethersoorten in de vier 
natuurrijken kunnen worden teruggevonden, dan kan bijvoorbeeld het 
volgende duidelijk worden:

De warmte-ether kan in de dode natuur (het mineralenrijk) herkend worden 
in de toestandsovergangen (vast – vloeibaar – gasvormig), in het oplos-
sen en kristalliseren, in de levende natuur (het plantenrijk) in de zaad- en 
vruchtvorming, in de bezielde natuur (het dierenrijk) in de processen van 
geboorte en dood (waarbij het astrale natuurlijk een bepalende rol vervult) 
en in de zelfbewuste natuur (het mensenrijk) in de geestelijke liefde die in 
de denkactiviteit uitstroomt en zich met de wereld verbindt (maar ook in 
het etheriseren van het bloed in het menselijke hart).

De lichtether kan in de dode natuur herkend worden in de vaste (kristallijne) 
en beweeglijke (vloeiende) gestalten überhaupt nog zonder differentiaties, 
in de levende natuur in de groei van de plant, in de bezielde natuur in het 
ruimtevullend diergedrag en in de zelfbewuste natuur in het begrijpen van 
wat je actueel daadwerkelijk denkt (vooral via het verstand maar ook wel in 
de ‘Vernunft’).

De chemische ether kan dan in de dode natuur herkend worden in de diffe-
rentiaties in de vaste en beweeglijke gestalten, in de kleuren, in de muziek 
(waarin de verbinding met de sferenharmonie zich duidelijk laat horen) 
en in de atoomgewichten van de chemische verbindingen. In de levende 
natuur in de differentiaties in de bladmetamorfose, in de bezielde natuur 
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in het soortspecifieke diergedrag en in de zelfbewuste natuur in het begrij-
pen tijdens de gedifferentieerde gedachtegang met strenge logica (via het 
verstand en de ‘Vernunft’ gelijkelijk).

De levensether tenslotte kan in de dode natuur herkend worden in de af-
geronde eenheid in de vaste en beweeglijke gestalten of fenomenen, in de 
levende natuur in de huidvorming en orgaanvorming van de plant en van 
iedere cel, in de bezielde natuur in gelede groepsvorming van het soortei-
gen diergedrag en in de zelfbewuste natuur in het begrijpend omvatten van 
gedachten en gedachtegang als een intuïtie (vooral via de ‘Vernunft’ maar 
ook wel in het verstand).

Naast dit rijke pallet kunnen we dan plaatsen wat we de afgelopen jaren 
over de gevallen ethersoorten hebben ontdekt. Over een gevallen warm-
te-ether is niets bekend (daar kom ik nog op terug).

De gevallen lichtether, die als elektrische kracht verschijnt, omvat een gebied 
waaruit een harde confrontatie tussen polaire eigenschappen van mate-
rie (hard – zacht, edel – onedel, onsamendrukbaar – samendrukbaar) een 
voorheen latent aanwezige dualiteit tevoorschijn komt als positieve en 
negatieve elektriciteit, die elkaar sterk aantrekken en als dat lukt daarmee 
dan willen verdwijnen, hetgeen als een begrijpelijke luciferische tendens 
te herkennen is om zo snel mogelijk weer los van de gebondenheid aan de 
aarde te kunnen komen. De elektriciteit toont in zijn scherpe dualiteit het 
tegengestelde van de zachte eenheid van het stralende licht.

De gevallen chemische ether, die als magnetische kracht als een soort gestolde 
klank verschijnt, komt van nature in materiegebonden toestand voor bij 
de elementen Kobalt, Nikkel en IJzer en toont schijnpolen die niet los van 
elkaar gemaakt kunnen worden (omdat het magnetische krachtveld in feite 
bestaat uit gebundelde, elkaar niet kruisende en in zichzelf terugvoerende 
krachtlijnen). De schijnpolen genereren die uniformiteit en verstarring met 
een sterke wil om te blijven bestaan, hetgeen als een begrijpelijke ahrimani-
sche tendens te herkennen is om alles tot in het materiële zo veel mogelijk 
naar zich toe te trekken en vast te houden. Het magnetisme toont in zijn 
verstarrende uniformiteit en schijnbaar horizontale geordendheid het 
tegengestelde van de dynamische pluriformiteit en verticale geordendheid 
van de strenge klankether met zijn verbinding met de sferenharmonie.

De gevallen levensether, die als de kernontbindende kracht verschijnt, zorgt 
voor het natuurlijk verval van Uranium (hetgeen dan door de mens enorm 
geïntensiveerd kan worden tot een exponentieel toenemende kettingreac-
tie). Daarbij gaan de brokstukken met geweld uiteen, waarbij straling (als 
radioactiviteit) ontstaat die levenvernietigend werkt. Dit is als een begrijpe-
lijke asurische tendens te herkennen om alles tot in het materiële uiteen te 
laten vallen met explosief geweld. De kernsplijting toont in zijn versplinte-
rend en dodelijk geweld het tegengestelde van de rondende en levenschen-
kende levensether met zijn verbinding met de hogere geestwereld.

Naast deze gebieden op zich zijn er ook wisselwerkingen daartussen, 
hetgeen vooral te herkennen is in het elkaar oproepen van elektriciteit en 
magnetisme (bij de stroomdraad en stroomspoel die een materie-ongebon-
den magnetisme oproept en bij de dynamo met een permanente en mate-
rie-gebonden magneet die door rotatie materie-gebonden elektriciteit in 
de spoel oproept). Dit gebeurt niet helemaal symmetrisch. Een bewegende 
magneet roept een zodanige elektrische stroom in een spoel op, dat daar-
door weer een magneetveld wordt opgewekt waarmee de beweging van de 
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eerste magneet wordt tegenwerkt, hetgeen geheel overeenkomstig de aard 
van het magnetisme is die geen verandering wil en dit is op deze maner niet 
in gespiegelde vorm terug te vinden. Op deze manier brengt deze wissel-
werking het asymmetrische verschil tussen elektriciteit en magnetisme 
tot uitdrukking. Alleen wanneer de beide krachten elkaar oproepen in 
materie-ongebonden vorm als elektromagnetische straling, roepen ze beide 
elkaar geheel gelijkwaardig en symmetrisch op en maken zich samen met 
grote snelheid uit de voeten. Steeds is er echter een neiging dat Ahriman 
zich in het magnetisme het elektrische wil toe-eigenen.

Hoe is nu dit valproces te begrijpen en wanneer heeft zich dat voor het eerst 
voorgedaan?

Volgens Rudolf Steiner is de elektriciteit in wezen ontstaan op de Oude Zon 
samen met het licht9 en kan ze als een in de aarde verborgen zonnekracht 
worden gezien. Toch is deze kracht in de huidige aardefase pas versche-
nen sinds de beginperiode van het atlantische tijdperk, aldus Steiner in de 
eerder genoemde voordracht uit GA 130. Over de oorsprong van het mag-
netisme heb ik tot nu toe nog geen aanwijzing bij Steiner gevonden, maar 
ik vermoed wel een samenhang met het ontstaan van de chemische ether 
op de Oude Maan. De kernontbindende kracht is duidelijk pas in de huidige 
aardefase ontstaan, omdat in deze fase, in het lemurische tijdperk pas een 
dermate grote verdichting tot vaste materie ontstond dat een openbreken 
daarmee mogelijk en noodzakelijk werd.

Wanneer nu duidelijk is, dat de gevallen ethersoorten pas vanaf de begin-
periode van het atlantische tijdperk op de aarde verschijnen en tevens de 
gevallen levensether pas met het Mysterie van Golgotha in de aarde is gaan 
werken, dan komt de vraag op of er wellicht een volgorde in het verschijnen 
op aarde te vinden kan zijn. De elektriciteit, als de kracht die van de natuur 
tot in de ondernatuur voert en dus aan het begin van de ondernatuur staat, 
wordt in GA 130 als eerste genoemd en de kernontbindingskracht als laatste. 
Zou het dan zo kunnen zijn, dat in de beginperiode van het atlantische tijd-
perk eerst de elektriciteit gaat werken, dan later tussen dit moment en het 
mysterie van Golgotha het magnetisme en dan met het Mysterie van Gol-
gotha de kernontbindingskracht? En als er iets naar beneden valt, dan gaat 
er toch ook altijd iets omhoog, maar wat is dat dan bij dit valproces van de 
ethersoorten? En wat is dan de samenhang met het Mysterie van Golgotha?

Volgens mij is een ommekeer in de ontwikkeling van mens en aarde slechts 
mogelijk, wanneer die wordt geïnitieerd en gedragen door de scheppende 
kracht van de Zoon als deel van de triniteit. Deze scheppende woordkracht 
is volgens Rudolf Steiner sinds de Oude Zon in wezenseenheid met de 
Christus.10 Daarmee is een directe samenhang met het Mysterie van Golgo-
tha evident. Maar dit Mysterie vond in de 4e na-atlantische cultuurperiode 
plaats en dus niet in het atlantische Tijdperk.

Maar het grote Mysterie van Golgotha, waarin de Christus als Zoon-drager 
zich in een onvoorstelbaar offer intensief met mens en aarde verbindt tot in 
de diepste lagen van de aarde en aldaar de Zoon in en met de Christus door 

9  Zie in GA 224 «Die menschliche Seele in ihrem Zusammenhang mit göttlich-geis-
tigen Individualitäten – Die Verinnerlichung der Jahresfeste» de voordracht van 
zondag 24 juni 1923.

10  Zie in GA 137 «Der Mensch im Lichte von Okkultismus, Theosophie und Philosophie» de 10e 
voordracht van woensdag 12 juni 1912 te Oslo.
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de Vader werd opgewekt,11 kent ook een drietal voorbereidende ‘Chris-
tus-offers’, zoals Rudolf Steiner ze noemde.12 En er heeft zich een 2e Myste-
rie van Golgotha in de 19e eeuw voltrokken in de etherwereld als een soort 
2e kruiziging van Christus.13

Volgens Rudolf Steiner waren onder invloed van Lucifer en Ahriman in 
het midden van het lemurische tijdperk de fysieke zintuigorganen van het 
menselijke lichaam zelfzuchtig geworden, waardoor de mens aan een groot 
lijden zou worden blootgesteld. Toen heeft de engelachtige nathanische ziel 
zich geheel met dit lijden en deze organen verbonden en zich aan Christus 
geofferd, die daardoor deze ziel plaatsvervangend voor de gehele mensheid 
geheel kon doordringen en genezen (de 1e voorbereidende stap). Hierbij is 
het goed mogelijk dat de warmte-ether, die op de Oude Saturnus samen met 
het menselijke fysieke lichaam was ontstaan, hier een grote rol te vervullen 
had en door de aanwezigheid van Christus het zelfzuchtige in zich kon op-
nemen en omvormen. En omdat de warmte-ether zowel het materialiseren, 
een afzonderen en een soort van naar beneden vallen alsook het ontmateri-
aliseren, een weer etheriseren en een vergeestelijken omvat, is het te begrij-
pen, dat hiermee nog niet echt een vallen van de warmte als ethersoort tot 
stand kwam. Er is bij Rudolf Steiner dan ook nergens iets te vinden over een 
gevallen warmte- ether.

Dan kwamen de levensorganen (het etherische hart etc.) van het mense-
lijke etherlichaam onder invloed van Lucifer en Ahriman in de begintijd 
(!) van het atlantische tijdperk en werden daardoor zelfzuchtig, waardoor 
de mens weer aan een groot lijden zou worden blootgesteld. Toen heeft 
opnieuw de engelachtige nathanische ziel zich geheel met dit lijden en deze 
organen verbonden en zich weer aan Christus geofferd, die daardoor deze 
ziel plaatsvervangend voor de gehele mensheid in deze organen geheel kon 
doordringen en genezen (de 2e voorbereidende stap). Hierbij is het dan ook 
weer goed mogelijk dat de lichtether, die op de Oude Zon samen met het 
menselijke etherlichaam was ontstaan, hier een grote rol te vervullen had 
en door de aanwezigheid van Christus het zelfzuchtige in zich kon opne-
men en afzonderen en daarmee deels tot in zijn tegendeel als elektriciteit 
uit de kosmische samenhang van de bovennatuur kon vallen.

Dan kwamen de ziele-organen (het denken, voelen en willen) van het men-
selijke astraallichaam onder invloed van Lucifer en Ahriman in de eindtijd 
van het atlantische tijdperk en werden daardoor zelfzuchtig, waardoor de 
mens opnieuw aan een groot lijden zou worden blootgesteld. Ook toen 
heeft de engelachtige nathanische ziel zich weer geheel met dit lijden en 
deze organen verbonden en zich weer aan Christus geofferd, die daardoor 
deze ziel plaatsvervangend voor de gehele mensheid in deze organen geheel 
kon doordringen en genezen (de 3e voorbereidende stap). Hierbij is het 
ook nu weer goed mogelijk, dat de chemische ether, die in de Oude Maan 
samen met het menselijke astraallichaam was ontstaan, hier een grote rol 
te vervullen had en door de aanwezigheid van Christus het zelfzuchtige in 
zich kon opnemen en afzonderen en daarmee deels tot in zijn tegendeel als 

11   Zie in GA 131 «Von Jesus zu Christus» de voordracht van dinsdag 10 oktober 1911 te Karlsruhe.

12   Zie hiervoor het boekje «Die Leiden der nathanischen Seele – Anthroposophische Christologie 
am Vorabend des Ersten Weltkriegs» van Peter Selg van 2014 met de vele citaten uit vooral GA 152 
«Vorstufen zum Mysterium von Golgatha» met diverse voordrachten in diverse steden in mei en 
oktober 1913 en dan maart en mei en juni 1914.

13   Zie in GA 152 «Vorstufen zum Mysterium von Golgatha» vooral de voordracht op vrijdag 2 mei 
1913 in Londen.
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magnetisme uit de kosmische samenhang van de bovennatuur kon vallen.

En tenslotte komt de grondslag van het ik-bewustzijn en van de ik-organisa-
tie onder invloed van Lucifer en Ahriman in het midden van het na-atlanti-
sche tijdperk en dreigde daardoor opnieuw aan zelfzucht ten prooi te vallen, 
waardoor de mens aan een groot lijden ten onder zou gaan. Dit keer heeft 
de engelachtige nathanische ziel zich (samen met Zarathustra) als fysiek 
lichaam en etherlichaam en astraallichaam aan Christus geofferd, die daar-
door deze lichamelijkheid (die de grondslag vormt voor het ik-bewustzijn) 
plaatsvervangend voor de gehele mensheid geheel kon doordringen en 
genezen met de dood op Golgotha en de opstanding op Paasmorgen. Hierbij 
is het ook nu weer goed mogelijk, dat de levensether, die in de huidige aar-
defase samen met de menselijke ik-organisatie was ontstaan, hier een grote 
rol te vervullen had en door de aanwezigheid van Christus het zelfzuchtige 
in zich kon opnemen en afzonderen en daarmee deels tot in zijn tegendeel 
als kernontbindende kracht uit de kosmische samenhang van de bovenna-
tuur kon vallen.

Hiermee is het vallen als een gevolg van het genezen van mens en aarde 
door de in de Christus werkzame Zoonkracht te begrijpen: Het zelfzuchtige 
zondert zichzelf af via de betreffende ethersoort, zoals bij de aanwezigheid 
van de mensheidsrepresentant Lucifer zichzelf de vleugels breekt en zich 
met de aarde verbindt en Ahriman zichzelf ketent in de zonnige goudade-
ren van de aarde en zich zo terugtrekt in zijn eigen gerechtvaardigde plek 
en zo dus de ingestroomde zelfzucht separaat komt te staan in de onderna-
tuur en bij gaat dragen aan de vergeestelijking van al wat is ontstaan, maar 
wel ingebed in de triniteit door de Zoon in Christus. En wat daarbij omhoog 
beweegt kan dan worden opgevat als de genezing van de lichamelijke gele-
ding van mens en aarde door het doorchristelijkt worden van de zintuigor-
ganen, de levensorganen, de ziele-organen en de grondslag van het ik met 
zijn ik-bewustzijn en ik-organisatie via het daarin doorchristelijkt worden 
van warmte-ether, lichtether, chemische ether en levensether.

Later – wanneer de mens dan onder invloed van Ahriman, die door Michael 
langzaam uit de omhulling van de aarde tot in de mens wordt gestoten 
(vooral in de 19e eeuw tussen 1841 en 1879), de in de periode van de 9e tot 
de 15e eeuw opgenomen kosmische intelligentie gaat inzetten om met de 
gevallen ethersoorten en samen met de puur aardse mechanische krach-
ten een techniek te ontwikkelen en buiten zich te plaatsen – betekent dit 
dan een sterke toename van materialistische gedachten die de etherische 
atmosfeer om de aarde verduisteren. Ondanks het steeds sterker wordende 
zuiveren van deze verstikkende atmosfeer door Michael verliest volgens Ru-
dolf Steiner dan toch het Christuswezen zijn engelbewustzijn, dat hij na het 
Mysterie van Golgotha in de nathanische ziel had opgebouwd. En dat bete-
kent een soort van 2e kruisiging maar dan in de etherwereld (tegen het ein-
de van de 19e eeuw). Rudolf Steiner wijst er dan op, dat dit Christusbewust-
zijn vervolgens tot opstanding kan komen in het menselijke bewustzijn, die 
daardoor een ervaring van de verschijning van de etherische Christus kan 
gaan opdoen, wanneer de mens een werkelijk begrijpen van wat Christus 
voor ons mensen heeft gedaan en nog steeds doet naar de Christus toe kan 
dragen. Door dit 2e Mysterie van Golgotha kan de mens tot daadwerkelij-
ke drager van Christus en het Christusbewustzijn in hemzelf worden en 
daarmee naar het voorbeeld van de mensheidsrepresentant genezend op 
de omgeving gaan werken door puur aanwezig te zijn, zoals ook de Christus 
zelf in de Oude Zon tot drager van de Zoon-kracht is geworden.
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Nu kan de vraag opkomen, of een je verheffen tot een belevend begrijpen 
van de genoemde ethersoorten (lichtether, chemische ether en levensether) 
ook gevaarlijk kan zijn, vooral omdat Rudolf Steiner in zijn 6e Klassenuur 
op het gevaar van een toenemend sterker wordende luciferische verzoe-
king spreekt wanneer je je bewust verheft tot het werelddenken van de 
lichtether, het scheppende wereldvoelen van de chemische ether en het 
leven voortbrengende wereldwillen van de levensether. Een steeds sterker 
wordende aarde-oriëntatie is hierbij noodzakelijk om niet aan deze verzoe-
king te vervallen en zo tot een verkommerd en te vroeg geboren engelwezen 
te worden zonder de mogelijkheid van een verbinding met de aarde en haar 
ontwikkeling en de zich daarop ontwikkelende medemens. Deze sterke 
aarde-oriëntatie is volgens mij slechts mogelijk, wanneer we ons doordron-
gen laten zijn door Christus en daarmee met de Zoonkracht als onderdeel 
van de triniteit tot in ons denken en voelen en willen, ja tot in ons ik. Hij, die 
zich in volle overgave aan mens en wereld heeft geofferd en zich zo tot in 
het diepste van de aarde en van de ondernatuur met de aarde heeft verbon-
den, alleen hij kan in ons deze sterke aarde-oriëntatie aanwezig laten zijn 
terwijl wij toch in volledige vrijheid blijven bestaan, omdat zijn kracht pure 
onvoorwaardelijke offerkracht is waarin de dragende liefdekracht van de 
Vader verschijnt.

Maar hoe kunnen we beginnen ons ontvankelijk te maken voor het bewust 
in ons opnemen van deze Christuskracht tot in ons ik? 
Voor mij was het schilderij van Rembrandt, waarin de blinde Jacob de twee 
zonen van Jozef zegent, een enorme hulp om in de juiste eerbiedsvolle, 
devotionele stemming te komen. 

Verdiep je je werkelijk in de zoon die de zegen ontvangt, en dat is bij dit schil-
derij heel direct mogelijk, dan kom je in de zielehouding van de euritmische 
eerbieds-E met zacht gekruiste armen en licht naar voren gebogen hoofd 
met gesloten ogen en innige aandacht voor wat als zegen dan over je kan 
komen. Je biedt jezelf dan aan, wetende dat je nog grote onvolkomenheden 
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in je draagt. Daarbij kunnen dan de woorden in je opkomen zoals die in de 
mensenwijdingsdienst van de Christengemeenschap klinken bij het opne-
men van brood en wijn als lichaam en bloed van Christus (in eigen woorden 
“Oh Christus, ziek is de behuizing die gij betreedt, maar door uw woord wordt 
mijn ziel gezond, opdat ik mij waardig in uw dienst moge gaan stellen” en 
“Oh Christus, daaraan wijdt ik mij wat door u als Vaderliefde is geopenbaard 
en de macht van de tegenstanders van de mens neemt gij van mij, opdat ik 
mij waardig in uw dienst moge blijven stellen”). Dan kan je gaan ervaren hoe 
een zegenende stroom door je heen kan komen, die vrede brengt, vrede met 
de wereld en haar wording in welke moeilijke toestand dan ook.

Toch kan angst nog opkomen, vooral als de confrontatie met asurisch ge-
weld nabij dreigt te komen of daadwerkelijk komt. Daar kan dan een spreuk 
van Sigwart14 bij helpen die bedoelt is als hulp bij angstgedachten. Je maakt 
of denkt eerst een kruis op het voorhoofd of ook over het gehele lichaam en 
mediteert of spreekt dan het volgende:

Kreuz aus Jesu Christi,
Dir ist eigen alle Macht
Auf Erden und im Himmel.
Kreuz, Dein eigen bin ich,
Dein eigen, Jesu Christ,
Dir einverleibe ich mich,
Auf dass ich
Eins bin mit Dir, Kreuz!

Sigwart geeft daarbij aan, dat door deze uitingen van verenigen bepaalde 
golvingen worden opgeroepen, die zo afwerend en afschrikkend werken 
op alles wat niet geheel zuiver en verheven is, dat je vanaf dat moment de 
volste rust zult kunnen ervaren. Naar mijn ervaring duidt de macht van 
Christus erop, dat de Christus sinds het Mysterie van Golgotha de Heer van 
de hemelkrachten op aarde is en dat hij dat kon worden door de 4 offers 
heen samen met Jesus (als samenwerkingsverbond van de nathanische ziel 
met Meister Jesu, Zarathustra). En dat Hij deze macht tot in de hemel uitoe-
fent op basis van het kruis van de scheppende liefdestroom van de Zoon, die 
de liefde vanuit de aardediepten van de Vader ontvangt en door de hoog-
tewerking van de Heilige Geest gezondmakend laat uitstromen in de volle 
omtrek. Het is dus geen strijdende macht maar een aanwezig laten zijn van 
dragende liefde, die je fysieke, etherische, astrale en ik-lichaam moge door-
dringen opdat je je eigen karmakruis zo bewust mogelijk moge gaan dragen 
in dienst van Christus.

Zo kan een ontmoeting met de Christuskracht ontstaan tot in je ik. En zo 
kan op weg daarheen het inzicht in bovenstaande samenhangen tot rijping 
komen, waarmee je je vol intens ontzag en begrijpende eerbied open kunt 
stellen voor wat dan als een zegen over je kan komen. En de ons omringen-
de elektro-magnetische communicatietechniek, die vooral door de elektri-
citeit overal schijnbeelden laat zien die je blik tot in de elektriciteit zelf zui-
gen en die vooral door het magnetisme heel veel schijngeluiden laat horen 
die je luisteren tot in het magnetisme zelf trekken, deze technologie verliest 
dan zijn zuigende en trekkende kracht en blijft vol beschikbaar voor zinvol 
inhoudelijk werk. En de ervaring van (aankomend) zinloos geweld door 

14   Zie pagina 307 uit «Brücke über den Strom – Sigwarts Mitteilungen aus dem Leben nach dem 
Tod» uitgegeven door Herbert Hillringhaus met een bevestigende opmerking van Rudolf 
Steiner.
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ont-ikte en van asurische demonen bezeten mensen moge hierdoor wellicht 
ten goede gekeerd worden, door de pure rustige aanwezigheid van Christus 
in ons die ook deze mensen ten volste liefheeft en de asurische krachten 
kan bedwingen, als dat volgens het lot mogelijk kan zijn, door de aanwezig-
heid van de triniteit in Hem, door ons. Ik heb hier het volste vertrouwen in.

Zo moge uit een sterk naar de Christus toedragen van een eerbiedig gees-
telijk begrijpen van wat hij volbrengt voor mens en wereld, een beginnend 
imaginatie-achtig beleven van de etherische Christus ontwaken, verinner-
lijkt door een inspiratie-achtig horen van de woorden die hij spreekt en 
voerend tot een eenwording met hem tot in ons ik als een intuïtie-achtige 
wezensontmoeting. Moge het zo worden dat wij ertoe kunnen bijdragen dat 
meer vrede in de wereld en in individuele mensen kan ontstaan wanneer 
we, met het verbond met de triniteit als Grondsteen in ons hart en elkaar 
daarin herkennend, gezamenlijk steeds meer mededrager voor de Christus 
mogen worden. En dat we dan ook gezamenlijk ons door de wereld dragen 
van het licht van de antroposofie in al onze daden aan Hem kunnen toe-
dragen vanuit de vraag dat goed moge worden wat uit ons harte warme en 
lichtvolle willen gedaan kan worden.

Daarom zou ik willen afsluiten met het tweede gedeelte van de 4e strofe 
van de Grondsteenspreuk volgens de versie die Rudolf Steiner direct na de 
kerstbijeenkomst van 1923 liet publiceren in het eerste nummer van 1924 
van het tijdschrift «Das Goetheanum», waarna we in de euritmie de ether-
soorten en de gevallen ethersoorten nabij zullen proberen te komen:

Göttliches Licht,
Christus-Sonne
Erwärme
Unsere Herzen;
Erleuchte
Unsere Häupter;

Dass gut werde,
Was wir
Aus Herzen gründen,
Was wir
Aus Häuptern führen,
Wollen.
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Vitaliteit in beeld
Paul Doesburg

Het interview hieronder is onderdeel van het te publiceren boek Barstensvol 
Leven, Een pleidooi voor vitale voeding, door Petra Essink en Paul Doesburg. 
(Verschijningsdatum najaar 2016 via uitgeverij Christofoor.)

‘Een organisme is véél meer dan een simpele keten van oorzaak-ge-
volg-relaties tussen inhoudsstoffen’ zegt Paul Doesburg, onder-
zoeker en eigenaar van Crystal Lab, een laboratorium waarin hij 
vitaliteitsonderzoek doet aan voedingsmiddelen. In de zogenaamde 
kristallisatiebeelden, die hij maakt op basis van extracten van verse 
landbouwproducten gaat een verrassend nieuwe wereld open. Een 
gesprek met een bevlogen wetenschapper over vernieuwend voe-
dingsonderzoek.

‘Low bads, high goods’
Doesburg: ‘Voedsel wordt tegenwoordig onderverdeeld in ‘goed’ en ‘slecht’ 
voedsel. Waarbij het niet zozeer draait om het product dat we in onze mond 
stoppen, maar om de inhoudsstoffen. Kernachtig samengevat als ‘low bads, 
high goods’ is voeding in deze optiek van goede kwaliteit als het weinig 
gezondheidsbelastende stoffen bevat, ‘The bads’, en veel gezondheidsbevor-
derende stoffen bevat, ‘The goods’ . Geen speld tussen te krijgen toch? 

Toch, als je beter kijkt, liggen de zaken iets complexer.
Lycopeen bijvoorbeeld, een antioxidant en natuurlijke pigment waaraan 
tomaten hun rode kleur danken, heeft een veronderstelde preventieve wer-
king tegen prostaatkanker. Terwijl geïsoleerd lycopeen inderdaad effectief 
blijkt te zijn tegen losse prostaatkankercellen gegroeid in een petrischaal, 
zijn de resultaten in dier- en patiëntenstudies niet eenduidig. Enkele stu-
dies toonden zelfs alleen een preventieve werking van tot poeder bewerk-
te tomaten, maar niet van geïsoleerd lycopeen1,2. En nog frappanter: het 
dagelijks eten van wortels door rokers blijkt het voorkomen van longkanker 
te verminderen, een variant dus op het Engelse spreekwoord ‘An apple a 
day keeps the doctor away´. Maar geef je rokers regelmatig beta-caroteen 
supplementen – de belangrijkste antioxidant in wortels – dan wordt het 
risico op het ontwikkelen van longkanker juist verhoogd. Waarom is dat zo? 
Artsen zijn er niet helemaal zeker over wat het verschil is tussen opname 
van stoffen via de voeding en de inname ervan als supplement. Maar ze 
weten inmiddels wel dat de relatie tussen dieet en kanker veel complexer 
is dan het simpelweg aanvullen van de dagelijkse voeding met een paar 
micronutriënten3.

Deze oorzaak-gevolg benadering zoals die in de huidige reductionistische 
wetenschap gebruikt wordt heeft een schat aan informatie opgeleverd 
omtrent de opbouw en werking van de anorganische natuur, maar blijkt 
ontoereikend voor het begrijpen van aspecten als vorm, zelf-regulatie en ei-
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genheid; kenmerken van ‘de gehele plant’ of ‘het gehele dier’ waar immers 
ons voedsel van afkomstig is. Levende organismen organiseren namelijk 
hun inhoudsstoffen tot een, idealiter, homeostatisch evenwicht. Biologisch 
landbouwonderzoek werkt vanuit de hypothese dat de samenhang van deze 
organisatiestructuur beïnvloed wordt door teeltmaatregelen (bemesting, 
bodembewerking, zaadras, etc), en een invloed heeft op de gezondheid4. 
Daardoor kan het gebeuren dat de uitkomsten van voedingsproeven onher-
leidbaar zijn naar de chemische samenstelling van de voeding. 
Vanuit de systeembiologie wordt inmiddels onderkend dat een organisme 
niet als een simpele keten van oorzaak-gevolg-relaties tussen inhoudsstof-
fen beschouwd kan worden, maar dat het een zeer complex samenhangend 
geheel is5.’ 

De kristallisatiemethode
Op het Louis Bolk instituut liep Doesburg in 2000 tegen de kristallisatieme-
thode aan. ‘Ik was overdonderd. Ik besefte: ‘Met deze methode is het moge-
lijk een ‘fingerprint’ van deze uiterst complexe ‘samenhang’ in onze voeding 
te verkrijgen!’ Wanneer een koperchloride oplossing op een petrischaal 
gekristalliseerd wordt, samen met een extract van een (voedings)product, 
ontstaan (kristallisatie) patronen die specifiek zijn voor het onderzochte 
voedingsproduct (figuur 1). De verkregen patronen zijn tweedimensionale 
vertakkingsstructuren die als geïntegreerde gehelen waargenomen worden. 

Figuur 1.  Product-specifieke kristallisatiepatronen voor Gerst (links), tomaat 
(midden), en witte kool (rechts)

Het groei- en vertakkingsgedrag van de kristallen wordt beïnvloedt door de 

fysische, chemische en biologische aspecten van het monster,6. De patro-
nen, die bijvoorbeeld expansief, samenhangend of gedegradeerd kunnen 
zijn, blijken een relatie te hebben met teeltwijze, ontwikkeling en mate van 
bewerking van het voedingsproduct7-12 (figuur 2); een systemische benade-
ring van voedingskwaliteit dus! 

Figuur 2.  Kristallisatiepatronen van het effect van melkbewerking: rauwe, onbe-
handelde melk (links), hetzelfde monster na homogenisatie bij 50 Bar 
(midden), en bij 200 Bar (rechts). Er vindt een enorme verandering in 
de structuur van het kristallisatiepatroon plaats. Bij homogeniseren 
(gebruikelijk bij 200-300 bar; oftewel 200-300kg druk/cm2) wordt melk 
onder druk door een nauwe spleet geperst. De structuur en grootte van 
de vetbolletjes in de melk wordt daardoor sterk beïnvloed. Hierdoor 
blijft het natuurlijke opromen van de melk, wat door velen als hinderlijk 

Gerst Tomaat Witte Kool
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ervaren wordt, achterwege.

De kristallisatiemethode sluit naadloos aan bij de principes van de biolo-
gische landbouw, waarin de samenhang binnen het hele bedrijf voor de 
ontwikkeling van een robuust, veerkrachtig systeem (bodem, plant en dier) 
dat tegen een stootje kan voorop staat in plaats de focus op deelaspecten. 
Vandaar dat de kristallisatiemethode al decennialang gebruikt wordt in de 
biologische en biologisch-dynamische landbouw voor de beoordeling van 
de voedingskwaliteit.
Met de kristallisatiemethode probeer ik dus meer over de kwaliteit van een 
levensmiddel te zeggen dan op basis van inhoudsstoffen alleen. Zo kun je 
bijvoorbeeld rijpings- en verouderingsstadia in landbouwproducten zicht-
baar maken.

Figuur 3.  Kristallisatiepatronen van verschillende rijpingsstadia van trosto-
maten: onrijp, weinig structuur (links), rijp, structuur en samenhang 

(midden), overrijp, verlies van structuur en samenhang (rechts).
Met name bij verouderingsreeksen valt het op hoe de kristallisatiepatronen 
uiteen vallen, hun samenhang verliezen, wat een treffende relatie heeft met 
wat je algemeen onder structuurverlies zou verwachten. kwaliteit wordt 
zodoende letterlijk in beeld gebracht.’

Figuur 4.  Kristallisatiepatronen van vers (links) en verouderd wortelsap (rechts, 
na 7 dagen koeling). Er vindt een verlies van structuur en samenhang 
plaats van vers naar verouderd wortelsap. 

De beelden worden op twee manieren beoordeeld. Visueel en door middel 
van gecomputeriseerde beeldanalyse13,14. Doesburg: ‘Afhankelijk van de 

Onrijp Rijp Overrijp

Onbehandelde melk Homogenisatie bij 50 Bar Homogenisatie bij 200 Bar
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onderzoeksvraag kiezen we voor één van de twee methoden of voor een 
combinatie. Bij de computerbeoordeling gaat het om het achterhalen van 
significante verschillen tussen producten. Voor de visuele beoordeling 
zijn in een Europees samenwerkingsverband tussen meerdere laboratoria 
gestandaardiseerde beoordelingscriteria ontwikkeld en gevalideerd15. Hier-
mee worden de algemene karakteristieken, de fenomenen van een kristal-
lisatiebeeld beschreven. Daarmee is het mogelijk betekenisvolle ‘gehelen’ 
of ‘Gestalten’ in kristallisatiebeelden te leren waarnemen, zoals de wijze 
waarop de levensprocessen groei, rijping en veroudering zich uitdrukken 
in de kristallisatiebeelden16. Een harmonieuze plantontwikkeling, waarin 
groei en rijping elkaar doordringen leidt tot een heelheid of compleetheid 
die zich onder andere toont in een gewasspecifiek, gerijpt, smakelijk en 
voldoende houdbaar product met een sterke weerstand17.’

Invloed van de landbouwmethode
De methode laat ook verschillen zien tussen producten uit de gangbare, 
biologische en biodynamische landbouw. Doesburg: ‘De biologische land-
bouw hanteert een systeembenadering waarin gestreefd wordt dat planten 
en dieren van zichzelf zo gezond mogelijk zijn, dat ze een goede weerstand 
hebben zodat bestrijdingsmiddelen niet nodig zijn. Wat ik vaak zie in de 
beelden die ik maak van producten uit de gangbare landbouw, is dat de 
rijpingsfase, als het ware de verfijning of ’finishing touch’, die bij een goed 

Vers wortelsap Wortelsap na zeven dagen
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harmonisch ontwikkeld product hoort, is overgeslagen. De bemesting is 
veelal te zwaar, wat een eenzijdige groei veroorzaakt. In plaats van rustig 
af te rijpen nemen, nog tijdens de groeifase, afbraaktendensen al de over-
hand. Om een beeld te gebruiken: de planten waarin de groei overheerst, 
gedragen zich als een soort puber met ouderdomsverschijnselen. Je kunt je 
afvragen hoe dit soort producten op de gezondheid werken.
Zo’n gewas is veel gevoeliger voor ziektes en komt vaak niet goed aan de 
tweede fase van rijping toe. Juist in die rijpingsfase worden de meeste ge-
zondheidsbevorderende stoffen en aromastoffen gevormd, die veel invloed 
hebben op de smaak.’

Figuur 5.  Kristallisatiepatronen van 12 dagen verouderd tarwe-extract afkomstig 
van het langlopende ‘DOK’ veldonderzoek (FiBL, CH). Sinds 1978 wordt 
hier o.a. tarwe verbouwd volgens biodynamische (D), biologische (orga-
nisch-biologisch [O]) en gangbare (konventionelle [K]) richtlijnen, waar-
door bodem en klimaat variaties uitgesloten worden. Biodynamische 
tarwe (links), biologische tarwe (midden), gangbare tarwe (rechts) laten 
een toenemend verlies van structuur en samenhang zien die minimaal 
bij biodynamisch is en maximaal bij tarwe afkomstig van de gangbare 
teelt. Beelden J. Fritz, Uni Bonn (D).

Een nieuwe kijk op voeding
‘De kristallisatiemethode levert een fysiek beeld van de levensprocessen in 
een organisme. Het bekijken van de beelden doet bovendien een appel aan 
je moraliteit als je het effect ziet van bedrijfssysteem, bewerkings- of contro-
letechnieken, zoals bijvoorbeeld de veelvuldig toegepaste röntgendetectie 
van productvreemde bestanddelen (metaal, glas, steen, en kunststoffen) 
in voeding. Hier ligt een heel onderzoeksveld open, het is tijd voor nieuwe 
onderzoeksmethoden die vitaliteitsaspecten als veerkracht, eigenheid en 

Biodynamische tarwe Biologische tarwe Gangbare tarwe
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zelfregulatie van onze voeding zichtbaar en breed communiceerbaar kun-
nen maken. Deze aspecten vallen nu nog buiten de scope van de voedings-
wetenschap. Het verbreden van die scope: dáár wil ik graag een bijdrage aan 
leveren. Ik wil duidelijk maken dat het leven niet een bijkomstigheid is van 
chemische en fysische processen, maar zich hierin juist uitdrukt. Voeding 
is veel meer dan een verzameling stofjes!’ 
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De uitdaging  
die ICT ons stelt
Kees Veenman

In dit stuk willen we een nieuwe koers formuleren op het gebied van 
ICT, vanuit de vrije school pedagogie. Hoewel bij het oprichten van 
de vrije school in 1919 ICT afgezien van radio, telegraaf en telefoon, 
vanzelfsprekend nog totaal onbekend was, heeft Rudolf Steiner op 
verschillende plaatsen zich nadrukkelijk over de toenmalige en 
toekomstige ontwikkelingen in de moderne techniek uitgelaten. 
Zijn uitspraken komen er samengevat op neer, dat de moderne 
techniek niet los kan worden gezien van de ontwikkeling van de 
moderne mens, niet zozeer als voortvloeisel van, maar als essentieel 
bestanddeel van die ontwikkeling. Hij ziet in de moderne techniek 
een noodzakelijke weerstand tegen de bewustzijnsontwikkeling van 
de mens. Het vormt een gebied waar je mee om moet leren gaan 
en waar je niet omheen kunt. Hand in hand met het toenemen van 
onze technische mogelijkheden dient er een bewuste omgang met 
dit gebied te ontstaan. In dit stuk willen we verkennen wat dit voor 
consequenties kan hebben voor het onderwijs en met name het vrije 
school onderwijs.

Onze maatschappij is onder invloed van ICT razend snel aan het verande-
ren. Deze verandering heeft twee gezichten. Enerzijds beschikken we via 
het internet over een groeiend arsenaal aan informatie, anderzijds raakt 
de individuele mens en de samenleving als geheel steeds afhankelijker van 
ICT. Dit stelt ons voor nieuwe uitdagingen:

• Hoe gaan we om met deze overvloed aan informatie? Hoe informatie-
vaardig zijn we, met hoeveel bewustzijn beoordelen we haar voordat we 
haar verwerken? Weten we al deze informatie te integreren of werkt deze 
belastend? Deze vragen kunnen worden samengevat in: hanteer ik de 
informatie, zo niet dan maak ik me afhankelijk en onvrij. In die zin appel-
leert ICT aan de inzet van onze ik-kracht.

• Zijn de ICT toepassingen die ik in mijn leven gebruik dienend voor het 
leven zoals ik dat leiden wil of belasten ze me? Heb ik zelf de regie hierin 
of waai ik mee met de maatschappelijke wind? Houd ik ICT angstig van 
me af of hol ik er in mee? Of geef ik aan ICT een bewust door mij vormge-
geven rol in mijn leven, waarbij ik me bewust ben van de gevaren en van 
de mogelijkheden? Ook hier wordt aan onze ik-kracht geappelleerd. 
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Vertalen we bovenstaande vragen en uitdagingen van de volwassene naar 
de leerling, ofwel de volwassene van de toekomst, dan wordt de zaak nog 
nijpender. De nieuwe generaties krijgen de techniek met de paplepel inge-
goten, maar het verhoogde bewustzijn, de grotere inzet van het ik, ontwik-
kelt zich niet vanzelf. Daar ligt dan ook de uitdaging voor het onderwijs: 
hoe voeden wij leerlingen op tot mensen die, vanuit bewustzijn, moreel 
verantwoord om kunnen gaan met ICT? Te voorzien valt immers dat de toe-
komstige ontwikkelingen het appèl aan het ik alleen zal vergroten. Daaruit 
volgt ook dat het geen zin heeft deze ontwikkelingen met angstig gemoed 
af te wachten. Dit is geen boze regenbui die overtrekt. Waar wij afwachtend 
aan de kant blijven staan verzuimen wij de leerlingen toe te rusten met 
een morele bagage om die toekomst straks aan te kunnen. Maar het heeft 
natuurlijk net zo min zin om hard vooruit te hollen, hoe meer ICT hoe beter. 
Om het hierboven beschreven bewustzijn bij de leerling te ontwikkelen is 
niet de kwantiteit, maar de kwaliteit van de ICT toepassing in de les bepa-
lend. Zo komen we tot de eerste doelstelling: 
Het is de uitdaging in elke ICT toepassing een mogelijkheid te zien tot het ontwik-
kelen van het bewustzijn hoe je ICT een gezonde plek geeft in een leerproces.

Creatief leerproces
Ook het onderwijs is razend snel aan het veranderen. De Tweede Fase was 
slechts een zwakke echo van de toekomstige ontwikkeling, die grotendeels 
verzandde in een versplinterd leerproces, waarbij het leren, vooral het 
methode gestuurde leren, verwerd tot het aanleren van truckjes. In die tijd 
stonden de kranten vol met berichten in deze trant vanuit het onderwijs. 
Maar je merkt ook: terug naar de klassieke onderwijsvorm van de docerende 
leraar kan niet meer. Kijk je naar de zich ontwikkelende lespraktijk, neem je 
b.v. kennis van een documentaire als bij Tegenlicht (http://tegenlicht.vpro.nl/
afleveringen/2014-2015/onderwijzer-aan-de-macht.html), dan merk je dat 
het steeds belangrijker wordt de leerlingen in activerende werkvormen aan te 
spreken, terwijl je er tegelijkertijd voor moet zorgen dat de leerlingen vaar-
digheden leren op alle gebieden van denken, voelen en willen. Daarvoor is 
nodig dat de werkvorm wisselt tussen perifeer en centraal gericht onderwijs. 
Het komt er op neer dat het onderwijs moet veel dynamischer worden, meer 
thematisch of projectmatig ook, waarbij wij met ons periodeonderwijs extra 
mogelijkheden hebben. Binnen de school kunnen de aanzetten tot deze nieu-
we ontwikkeling al worden waargenomen. De uitdaging wordt het onderwijs 
om te vormen tot een creatief leerproces, waar de leerling in hoge mate in de 
eigen activiteit wordt aangesproken. ICT toepassingen zouden hierbij hulp 
kunnen bieden, maar alleen als zij functioneel zijn, dienstbaar aan het betref-
fende leerproces. Dat betekent: geen standaard oplossingen of methoden. 
Creatief zijn als leraar in het vormgeven van een activerend leerproces, 
betekent ook: creatief zijn in het functioneel inpassen van ICT middelen.
Langs deze weg voeden we de leerling op tot de volwassene, die het leven 
lange leerproces zelf creatief vorm geeft. En daarbij ook heeft geleerd hoe 
ICT je daarbij ten dienste kan staan. Dit leidt tot de tweede doelstelling:
Elke ICT toepassing zou dienstbaar moeten zijn aan een actief en creatief leerpro-
ces, zodat de leerlingen ervaren hoe ICT functioneel kan worden ingezet.

ICT tegen de achtergrond van de mensheidsontwikkeling,  
gezien vanuit de antroposofie

Vele malen heeft Rudolf Steiner gewezen op toekomstige ontwikkelingen 
op technisch gebied. Concreet doet Steiner de volgende voorspellingen:

http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2014-2015/onderwijzer-aan-de-macht.html
http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2014-2015/onderwijzer-aan-de-macht.html
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Ook zal men in de toekomst bouwen met de kleinste bouwstenen, met de gecon-
denseerde hoeveelheden elektriciteit. ... Dan zou het mogelijk zijn dat iemand in 
Berlijn een taxi neemt in de stad, terwijl in Moskou het onheil plaatsvindt dat hij 
in Berlijn heeft veroorzaakt. En niemand zou enig idee hebben dat deze man dit 
heeft gedaan. Draadloze telegrafie is hiervan een begin.1

Op aarde zal een afschuwelijke ongedierte van wezens ontstaan met een karakter 
dat tussen het mineralenrijk en het plantenrijk in staan, als automaten-achtig 
wezens met een enorm verstand, met een intens intellect. De aarde zal worden 
bedekt als met een net, een weefsel van afschuwelijke spinnen, spinnen met een 
enorme wijsheid, die zelfs in hun organisatie niet tot het plantenleven reiken, 
verschrikkelijke spinnen die in elkaar verstrikt zullen raken, en die in hun uiter-
lijke bewegingen alles zullen nabootsen wat mensen denken aan gedachten, die 
niet werkelijk zijn. … En de mens zal, als hij geen nieuw leven heeft geblazen in 
zijn schimmige intellectuele denken, … zijn wezen met deze vreselijke minerale, 
plantaardige dieren te verenigen hebben.2 
Karakteristiek voor zijn zienswijze is steeds dat het geen enkel zin heeft 
technische ontwikkelingen uit de weg te willen gaan. Veeleer ziet hij in 
deze ontwikkelingen een noodzaak die samenhangt met de ontwikkeling 
van de mens zelf, dat de technische cultuur een weerstand vormt tegen de 
menselijke ontwikkeling, vanuit de gedachte: ontwikkeling is niet mogelijk 
zonder weerstand, zoals je lopend over een spekgladde vloer geen meter 
vooruit komt. Het puntigst formuleert hij deze gedachte in zijn laatste brief, 
vlak voor zijn sterven. Hij stelt daarin dat de techniek – door hem onderna-
tuur genoemd – door Ahrimanische wezens beheerst wordt en zegt dan:
“De mens moet de kracht, het innerlijke kenvermogen vinden om in de 
technische cultuur niet door Ahriman te worden overweldigd. De onder-
natuur moet als zodanig worden begrepen. Dit is alleen mogelijk als de 
mens in zijn geestelijk inzicht minstens even ver opstijgt in de buitenaardse 
bovennatuur (kosmos) als hij in de techniek is afgedaald in de ondernatuur. 
Dit tijdperk heeft een boven de natuur uitgaande kennis nodig, omdat het 
innerlijk afrekenen moet met een gevaarlijk werkende levensinhoud die 
onder de natuur is gezonken. Nu moeten we hier natuurlijk niet beweren 
dat we naar vroegere cultuurtoestanden zouden moeten teruggaan, nee, de 
mens moet de weg vinden om de verhouding van de moderne beschaving in 
de juiste relatie tot zichzelf en tot de kosmos te brengen”.3

De Ahrimanische wezens, die met de moderne techniek verbonden zijn, 
oefenen een invloed uit die als eenzijdig, verstarrend en afhankelijk makend 
kan worden gekarakteriseerd. Die invloed moet worden onderkent, zegt 
Steiner. Tegelijkertijd kan je tot deze krachten alleen een juiste verhouding 
vinden door een boven de natuur uitgaande, geestelijke kennis. Vertalen 
we dit naar het onderwijs toe dan kan er natuurlijk geen sprake van zijn dat 
we antroposofische inhouden, of welke geestelijke inhouden ook, zouden 
moeten doceren. Natuurlijk kunnen geestelijke aspecten af en toe voorbij 
komen, op een vrijlatende wijze, zodat de leerlingen de gelegenheid krijgen 
er een eigen, vrije verhouding toe te vinden. Maar het leren herkennen van 
de eenzijdigheden die ICT en andere technische toepassingen met zich mee-
brengen kan een veel markantere plaats in het onderwijs krijgen. Ik wil hier 
enkele voorbeelden noemen in het kader van de als eerste geformuleerde 
doelstelling: Elke ICT toepassing in de les zou in het teken moeten staan van het 
ontwikkelen van het bewustzijn hoe je ICT een gezonde plek geeft in een leerproces. 
Hoe concreet om te gaan met eenzijdige werkingen van ICT?
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• ICT middelen zijn gebaseerd op digitale codes, bestaande uit nullen en 
enen. Aan de technische basis van ICT staat een ja/nee logica. In elke ICT 
toepassing worden continue algoritmes afgelopen, die gebonden zijn aan 
dit soort logica. Ook binnen de mens kennen wij de eenzijdigheid die op 
kan treden dat iemand te rechtlijnig denkt, zonder nuance. Het gebruik van 
ICT kan dit versterken. Mede door de grote rol van ICT in de samenleving 
zien we dat het protocol-denken een grote vlucht heeft genomen. Wordt 
dit gevaar onderkent dan kunnen we naar wegen zoeken om leerlingen iets 
mee te geven als tegenwicht. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld leren de kwa-
liteit of de eenzijdigheid te herkennen van wat ze op internet aantreffen. 

• Visuele beelden, die via ICT worden weergegeven, werken verstarrend op 
het oog en brengen het bewustzijn in een zekere trance, is uit veelvuldig 
onderzoek gebleken.4 Al zulke beelden verspringen, waarbij beweging 
wordt gesuggereerd. Het oog, een van nature zeer beweeglijk orgaan, 
komt hier niet in mee en verstart. Dit brengt bij de kijker een droomach-
tig bewustzijn teweeg, wat ook tot uiting komt in een EEG. Als leraar is 
het van belang dit te weten en mee te nemen in je afwegingen wanneer je 
b.v. wel of niet naar een documentaire kijkt. Uit vergelijkend onderzoek 
is ook gebleken dat je als kijker minder makkelijk kritisch blijft, vanwege 
het gedempte bewustzijn.5 Dit kan echter geoefend worden, zodat je de 
leerlingen aanwent met verhoogd bewustzijn te kijken.

• Ook via ICT middelen weergeven gesproken taal werkt eenzijdig op de 
mens. Uit onderzoek blijkt dat bij life gesproken taal ons hele spierstel-
sel minimaal resoneert in een soort gebarentaal, die overeenkomsten 
vertoont met de luchtbewegingen die bij door de gesproken klanken 
worden voortgebracht. Dit geldt alleen voor taal, niet voor muziek en het 
blijkt dat je de betreffende taal niet eens hoeft te verstaan. Rudolf Steiner 
spreekt over de taalzin, een in de wetenschap onbekend zintuig dat zich 
over het hele lichaam uitstrekt. De in het onderzoek gevonden minimale 
bewegingen van ons spierstelsel zouden heel goed met deze taalzin kun-
nen samenhangen. Nu blijkt dat deze bewegingen achterwege blijven bij 
via techniek weergegeven taal. Jonge kinderen die b.v. te eenzijdig de taal 
via de televisie leren lopen taalachterstand op.6 Dit betreft ook weer een 
eenzijdige werking die je als leraar moet kennen. Je moet weten dat het 
niet hetzelfde is of je iemand een spreekbeurt voor de klas laat houden of 
dat iemand een filmpje maakt. Het eerste werkt nu eenmaal beter. Hier 
kan misschien minder makkelijk compensatie voor worden gevonden, 
zoals dat wel kan bij ICT beelden. Toch zullen de leerlingen hier op den 
duur tegen opgewassen moeten raken. Niet door hen ‘af te harden’, maar 
wel door er andere kwaliteiten in het onderwijs tegenover te plaatsen. 
Ook hier geldt weer dat je hen moet toerusten met bagage waarmee zij de 
toekomstige ontwikkelingen op gezonde wijze tegemoet kunnen treden.

• Elektromagnetische straling heeft een zekere schadelijke werking, heeft 
onderzoek aangetoond. (Hoewel de onderzoeksresultaten onderling nogal 
uiteenlopen, valt op dat onafhankelijk onderzoek heeft vaak een scha-
delijke werking heeft aangetoond, terwijl dat veel minder het geval is bij 
onderzoek dat door belanghebbende bedrijven werd opgezet. We mogen er 
van uit gaan dat onafhankelijk onderzoek betrouwbaarder is.) Betekent dit 
nu dat we de leerlingen tegen alle straling zoveel mogelijk moeten afscher-
men? Of breng je hen bewustzijn bij van deze schadelijke werking, door b.v. 
de WiFi uit te schakelen in je lokaal als je het niet gebruikt, zoals we ook de 
lampen uit doen als we een lokaal verlaten vanuit het oogpunt van milieu. 
Dan geef je hen iets mee, waar ze later hun voordeel mee kunnen doen.

• Alle ICT toepassingen worden gekenmerkt door hun fraaie vormgeving. 
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Deze vormgeving is een eigen leven gaan leiden, zoals bij de ontwikkeling 
van Apple-producten als IPhone een grote rol speelde. Dit fraaie uiterlijk 
schept een illusie, waar de leerlingen doorheen moeten leren kijken. Dat is 
niet zo vanzelfsprekend op die leeftijd. Natuurlijk zien we dit bij alle moge-
lijke commerciële producten terug, maar ICT is van zichzelf uit een black 
box: je ziet aan de buitenkant niet, met wat voor krachtenspel je van doen 
hebt. Het gelikte uiterlijk helpt niet daar door heen te leren kijken. Maar 
als leraar kun je wel voorleven dat je een ICT product beoordeelt op inhoud 
en kun je de leerlingen aansporen jou daarin te volgen. Bij dit aspect 
hebben we eerder met de invloed van de grote tegenspeler van Ahriman te 
maken, Lucifer. Waar Ahriman de verharding en afhankelijkheid van de 
mens nastreeft, wil Lucifer de mens verlokken met illusie en verleiding. 

Een Ict leerlijn en het leerplan voor vrije scholen
Om de tweede geformuleerde doelstelling vorm te geven, Elke ICT toepass-
ing zou dienstbaar moeten zijn aan een actief en creatief leerproces, is het be-
hulpzaam te kijken naar de jaarthema’s, zoals die voortkomen uit het vrije 
school leerplan. Dit vrije school leerplan houdt ruwweg in dat elk leerjaar 
een thema heeft, waarin de ontwikkeling van de leerlingen op die leeftijd 
tot uitdrukking komt. De pedagogische gezichtspunten die hierbij gehan-
teerd worden voeren terug op de menskunde van Rudolf Steiner7.  
De leerjaren hebben de volgende thema’s:

• Klas Jaarthema 
7/8 Zelf ontdekken en het scholen van de wil 
In de laatste fase voor de pubertijd zijn de kinderen sterk gericht op de 
wereld en op het al doende ontdekken van die wereld. In het vak aard-
rijkskunde worden de ontdekkingsreizen behandeld, bij een vak als na-
tuur- of scheikunde willen de kinderen zelf allerlei proeven doen. Met de 
eigen spierkracht willen ze de krachten van een katrol ervaren, e.d. In de 
8e klas is ambachtelijke werken erg op zijn plaats. Ons lesrooster voorziet 
dan ook in een reeks van ambachten. De kinderen scholen in deze vakken 
hun wil om zich met de fysieke wereld uiteen te zetten.  
 
9  Denken-doen, ja/nee besluiten 
Het uitbreken van de pubertijd gaat niet alleen met allerlei lichamelijke 
veranderingen gepaard. In de leerlingen ontwaakt een eigen belevings-
wereld. In eerste instantie brengt deze ontwakende binnenwereld veel 
onbestemde gevoelens en onzekerheid met zich mee. In het ontwakende 
abstractievermogen hervinden de leerlingen hun zekerheid. Daarom wil-
len ze een helder leerstof aanbod, waar ze met hun denken en handelen 
greep op kunnen krijgen. 
 
10 Relaties leggen, leren oordelen 
Nu de leerlingen enig grip op hun binnenwereld hebben gekregen is het 
zaak om aandacht te besteden aan het gevoelsleven, als middelaar tussen 
denken en doen. De leerlingen leren nuanceren, afwegingen maken en 
relaties verzorgen. In het praktische werk en de sociale stage komt het 
aspect verzorging nadrukkelijk in beeld. 
 
11 Een standpunt innemen en het standpunt van een ander kunnen herkennen 
In de leerlingen ontwaakt nu de kracht om een eigen plaats in te nemen, 
jezelf te poneren door een eigen standpunt in te nemen. Daar tegenover 
staat dat er ook belangstelling is voor de meningen van anderen, zodat de 
leerlingen leren verder te denken dan de eigen neus lang is. 
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12 Ik en de wereld, je eigen doelen kiezen 
De leerlingen ontdekken eigen talenten en idealen en willen hiermee de 
wereld in. Zij willen eigen doelen kiezen en daar voor gaan, om dan ver-
volgens te ontdekken dat er veel nodig is om dit doel te verwezenlijken.

Uitwerking van de tweede doelstelling naar jaarthema
• Hoe kunnen we nu de tweede doelstelling, Elke ICT toepassing zou dienst-

baar moeten zijn aan een actief en creatief leerproces, in de verschillende 
leerjaren vormgeven? Als voorbeeld richt ik me op de omgang met infor-
matie, maar dit kan voor andere aspecten op vergelijkbare wijze worden 
uitgewerkt. 
 
7/8 Leren informatie vinden op het internet, maar altijd binnen een con-
text. Dit is een handelingsvaardigheid die in elk vak aan bod kan komen. 
De context die meegeven wordt kan b.v. zijn: “Zoek (op grond van de vol-
gende bronnen) uit wat er vorig jaar in Ferguson is gebeurd en vertel mij 
straks waarom jullie denken dat dit heeft kunnen gebeuren”. De wereld 
ontdekken staat hier centraal. 
 
9 Leren welke informatie aansluit bij het thema van een werkstuk of een 
opdracht binnen een periode. Dit soort ja/nee besluiten past goed in klas 9. 
Bij een periode over het energievraagstuk laat ik hen bijvoorbeeld infor-
matie verzamelen ten behoeve van de verdediging van de bouw van een 
bepaalde energiecentrale tijdens een klassikaal debat. 
 
10 Leren relaties te leggen tussen verschillende informatiebronnen. Het 
gaat hier om het leggen van relaties en de vraag hoe bepaalde informatie 
past in het geheel. Dat kan b.v. in het kader van het maken van een appa-
raat, dat aan bepaalde eisen moet voldoen. 
 
11 Leren te onderscheiden op grond van welke idee of gedachteconcept 
informatie, die je op internet vindt, wordt aangeboden, alsmede het vinden 
van informatie die aansluit bij de eigen zienswijze van de leerling. B.v. bij 
het maken van een werkstuk, waarbij de leerling eerst een thema kiest, dan 
kritisch kennis neemt van de inhoud van meerdere bronnen, vervolgens een 
standpunt bepaalt en dan met informatie uit boeken en sites aan de slag gaat. 
 
12 Leren informatie zo om te vormen dat zij betekenis krijgt binnen het 
concept van de visie op de wereld en de daaruit voortvloeiende wijze van 
behandeling van een thema. 
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De mens in het krachtenveld 
van zenderstraling
Jan van Gils 

Door met enige openheid, verwondering en een kritische blik de 
wereld in te kijken, heeft u een passende houding om het vraagstuk 
over zenderstraling tot u te nemen. Zeg voorlopig alleen maar ‘o, zit 
dat mogelijk zo’, en stel uzelf de vraag: Hoe zal ik ten aanzien van 
zenders mijn verantwoordelijkheid nemen?

Inzicht in elektrische principes
Er zijn drie verschillende soorten elektro-magnetische verschijnselen. 
1) Statische velden zoals bij wrijvingselektriciteit en van staafmagneten. 

2)  Laagfrequente elektromagnetische velden zoals bij het elektriciteit-
snet voor het opwekken van warmte, licht of beweging. Ook gelijkspan-
ning van accu en batterijen valt hieronder.

3)  Hoogfrequente elektromagnetische straling zoals bij zenders voor ra-
dio en tv, gsm, radar en de magnetron. Dit wordt ook radiofrequente (Rf) 
straling genoemd. Hierbij komt de elektriciteit los van draad en straalt 
de ruimte uit. Het nieuwe 4G LTE-netwerk heeft een frequentie van 2100 
000 000 Hz= 2,1 GHz.

Voorbeelden van Rf straling: 
De magnetron (Deze werkt op een zendfrequentie van 2450 MHz, oftewel 
2.450.000.000 plus-minwisselingen per seconde. De golflengte is 12 cm. 
Alles van deze lengte gaat als antenne werken. Toepassing is het opwekken 
van warmte in voedsel. Lekstraling langs de naden van de deuren wil men 
zoveel mogelijk voorkomen. Het vermogen van een magnetron ligt tussen 
de 1000 en 2000 Watt.),
De verticale staafantenne zenders voor de mobiele telefonie (dipole array 
antennes) (waarbij een min of meer horizontale uitstraling plaats vindt om 
een bepaald gebied te bestrijken.),
De schotelvormige straalzenders voor de mobiele telefonie (frequentie ~ 2 à 
3 GHz). Hierbij wordt tussen twee opstelpunten informatie overgedragen. 

Wat is gepulste straling ? 
Men spreekt van gepulste zendervelden wanneer een hoogfrequente 
draaggolf voortdurend kortstondig onderbroken wordt. Bij de mobiele gsm 
telefonie is de pulsfrequentie 217 Hz en de pulsduur een fractie van een 
milliseconde, tevens zijn er schakelfrequenties van 8,34 Hz en 2 Hz.  
Door deze techniek kunnen er meerdere gesprekken per frequentieband 
plaats vinden.
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Vreemd gevoel
Zenderstraling doet iets met u, maar wat? Hierbij enige mogelijke redenen 
op een rijtje.
1  De wetenschap van de laatste 150 jaar gaat uit van de mens als een 

materiële entiteit. Dit heeft ertoe geleid dat er een groot kennis-gat is 
ontstaan als het gaat om de relatie tussen elektromagnetische straling 
(EMV) en de mens. Er zijn 20 000 onderzoeken die wetenschappers 
doen twijfelen aan hun standpunten en die doordringen tot aan de 
fundamenten van hun opvattingen over de natuur. Ontkenning, onze-
kerheid en vasthoudendheid aan klemmende paradigma’s staat eendui-
digheid binnen de wetenschappelijke opvattingen en het nemen van 
maatschappelijke verantwoordelijkheid in de weg.

2  De wetenschappers kunnen binnen alle gepubliceerde biologische 
ontregelingen geen eenduidig werkingsmechanisme vinden van elek-
tromagnetische straling op alles wat leeft. Er zijn wel vermoedens dat 
stresshormomen, DNA breuken en de doorlaatbaarheid van de celmem-
braan een belangrijke impact ondervinden, maar een verklaring ervoor 
is er niet.

3  De belangenverstrengeling van de overheid, door de verkoop van zend-
licenties en de lobby van de industrie bij de overheden, draagt niet bij 
aan helderheid en openheid. De industrie dreigt met schadeclaims.

4  Het gebruiksgemak en genot tegenover de sluimerende maatschappelij-
ke onrust bij gebruik van draadloze apparatuur geeft ruimte aan menin-
gen in plaats van passende informatie. 

Vanuit wetenschappelijke literatuur zijn er tientallen lichamelijke ontrege-
lingen bekend. Bij ongeveer 3% van de bevolking treden lichte tot ernstige 
gezondheidsklachten op, bij honderden mens zelfs ondraaglijke klachten 
die bij enkele tot euthanasie geleid hebben. Naast het mogelijk effect van 
de straling, is er ook de stress van bereikbaar moeten of kunnen zijn en de 
verleiding om elk moment tussendoor te vullen met wat de moderne ‘ether’ 
aanbiedt. 

Altijd en overal bereikbaar
De houding van ‘altijd en overal bereikbaar’ is alleen mogelijk dankzij het 
huidige draadloze netwerk dat de gehele wereld omspant en waarbij elek-
tromagnetische zenderstraling zorgt voor de instant verbindingen. Onze 
atmosfeer en de kosmische ruimte om de aarde heen zijn doordrenkt met 
onzichtbare zenderstraling. Het zijn niet alleen de antennes in de zichtbare 
zendmasten in de publieke ruimte; sinds meer dan 10 jaar plaatsen wij de 
zendmasten ook binnenshuis naast ons bed en onze sofa in de vorm van 
draadloze huistelefoons en modems. Er staan nu ruim 40 000 zendmasten 
opgesteld in Nederland en binnenshuis zo’n 5 miljoen Dect telefoons en 7 
miljoen draadloze modems. Onze leefwereld, onze ademende atmosfeer is 
nu doortrokken met een onzichtbare mix van elektromagnetische straling.

Contrasterend hiermee wil ik andere voorbeelden geven van het omgaan 
met tijd en ruimte. Ten eerste is er de houding die past bij mindfulness, bij 
een meditatieve en op concentratie gericht aandacht. De eigen aandacht en 
het eigen blikveld wil men dan verkleinen en tegelijk intensiveren, ik wil 
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mij voor een korte tijd uit de directe ervaringswe-
reld terugtrekken en zelf iets in mijn aandachts-
veld nemen, ook al is het stilte. Als tweede wil ik de 
houding typeren die past bij een gesprek waarbij 
de betrokkenheid en liefdevolle aandacht voor de 
ander een centrale plaats inneemt. Tenslotte is 

er de aandacht die nodig is om iets te begrijpen dan wil ik een fenomeen 
met me meedragen en koesteren opdat de samenhang in mij duidelijk mag 
worden. Alle drie voorbeelden waarbij ‘altijd en overal’ juist op een geheel 
andere wijze op de voorgrond treden. Doelbewust tijd nemen voor iets, 
afwachten en moeite doen, vragen juist tijd en ruimte.

Het beeld van de hemelvaart, het opgenomen worden in de wolken, in de 
ethersfeer van de aarde, is precies de sfeer die wij inademen en waarin we 
leven en die nu doordrenkt is met zenderstraling. 

Elektrosmog, elektrostress en elektroallergie
We gebruiken het woord smog als het over het milieu gaat en er sprake is 
van milieubelasting. Op de mens werkt dit dan door als elektrostress. Is 
men lang genoeg blootgesteld aan elektrostress en is men overgevoelig 

geworden dan spreekt men van 
elektroallergie. De overgevoe-
ligheid voor de onzichtbare mix 
van zenderstraling en velden van 
het elektriciteitsnetwerk noemt 
men naast elektroallergie ook wel 
Elektrohypersensitiviteit (EHS) of 
intolerantie voor EMV. Omdat EHS 
in Nederland niet erkend is als 
ziekte, wordt er ook niet op gedi-
agnosticeerd en wordt de patiënt 
toegevoegd aan de lijst met SOLK 

patiënten (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten). 
Door de Nederlandse gezondheidsraad en het RIVM worden deze mensen 
verwezen naar een psychiater / psycholoog omdat ‘het tussen de oren zit’. 
Het is ook interessant te lezen in Medisch Contact dat zelfs op lange termijn 
bij 10 tot 20% van alle patiënten (de chronische gevallen) geen diagnose 
gesteld kan worden door artsen of specialisten. Tijdens het eerste bezoek is 
dit zelfs 30 tot 60%. De situatie van de meeste patiënten verbeteren zonder 
interventie van de arts. Wat in gewoon Nederlands betekent dat de arts je in 
30 tot 60% van de gevallen niet kan helpen. 

Waarom is het een probleem
Gaat het bij de omgang met technologie alleen om het gegeven dat mensen 
ziek worden, dat onze vitaliteit ondermijnd wordt of dat we burn-out raken? 
Vanuit een bredere kijk op de mens en wereldontwikkeling treden er ook 
andere aspecten op de voorgrond. Prof. Lievegoed sprak eens over ‘de red-
ding van ziel’ en de woorden van Rudolf Steiner wijzen ons in een richting 
die nu dagelijkse realiteit is geworden. Wij leven in een technocratische 
wereld, maken gebruik van technologieën en doorzien hun impact niet. 
Steiner schrijft: ‘Der Mensch brauchte die Beziehung zu dem bloß Irdischen 
für seine Bewußtseinsseelenentwickelung. Da kam denn in der neuesten 
Zeit die Tendenz zustande, überall auch im Tun das zu verwirklichen, in das 
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sich der Mensch einleben muß. Er trifft, indem er sich in das bloß Irdische 
einlebt, das Ahrimanische. Er muß sich mit seinem eigenen Wesen in das 
rechte Verhältnis zu diesem Ahrimanischen bringen. …..Der Mensch muß 
die Stärke, die innere Erkenntniskraft finden, um von Ahriman in der 
technischen Kultur nicht überwältigt zu werden. Die Unter-Natur muß als 
solche begriffen werden. Sie kann es nur, wenn der Mensch in der geisti-
gen Erkenntnis mindestens gerade soweit hinaufsteigt zur außerirdischen 
Über-Natur, wie er in der Technik in die Unter-Natur heruntergestiegen ist.’

Steiner benadrukt dat wij het grote risico lopen dat we ‘overweldigd’ worden 
door het wezen dat zich in de ondernatuur manifesteert. Dit te voorkomen 
is de grote taak die wij te volbrengen hebben.

De antroposoof die zegt dat we deze technologieën rustig kunnen gebrui-
ken omdat het toch moet komen en het toch alleen om bewustzijnsontwik-
keling gaat, zijn in mijn optiek blind voor dit wezen, net als de antroposofen 
die in de jaren zestig kernenergie stimuleerden omdat de aarde dan sneller 
zou vergeestelijken.

Mijn intentie is het om staande te blijven in een verscheurde wereld. Ver-
scheurd niet alleen in politieke, morele en ecologische zin maar vooral ook 
verscheurd door het wezen van de technologie zelf waarin we ons nestelen. 
Concentratie, meditatie en mens willen zijn in de wereld, zijn belangrijke 
aspecten van een belangrijke innerlijke houding die ook de verscheurende 
werking van elektromagnetisme kan harmoniseren.

Grenswaarden
Om de mens te beschermen tegen elektromagnetisme, worden er grens-
waarden gesteld waarbinnen technologie zich moet ontwikkelen. Een 
boeiende vraag is dan: hoe worden deze grenswaarden vastgesteld? Door in 
een kunsthoofd zakjes met zout water te plaatsen en daarvan, volgens het 
magnetronprincipe, de opwarming te meten. De opwarming mag dan niet 
groter zijn dan 1 graad Celsius.

Omdat zenderstraling geen ioniserende werking heeft, zoals uv, röntgenstra-
ling en radioactieve straling, kan er per definitie alleen nog maar opwarming 
zijn, is de vooronderstelling bij de beleidsmakers. Want de mens bestaat toch 
voor 70% uit water?  
Het onuitgesproken uitgangspunt is hier: de mens is toch alleen maar een 
natuurkundig/ chemische constellatie van stoffen.
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Zie hieronder de lijst met grenswaarden. 

Organisatie / Land. 1800 Mhz Veldsterktes V/m 
Natuurlijke achtergrondstraling 0,00002
Burgerforum 1999 slaapruimtes 0,002
Burgerforum buitenshuis 0,02
Salzburg gsm / 3G binnenshuis (2002) 0,02
Salzburg gsm / 3G buitenshuis (2002) 0,06
EU parlement 27 mei 2011 0,2
Veldsterktes in de stad 0,3 tot 1,4
Italië 0,6
Oostenrijk land Salzburg (voorzorg) 0,6
BioInitiative 2012 0,6
België 3
Zwitserland Rusland China 6
Mobieltje aan je hoofd 10 tot 100 V/m 50
ICNIRP (1998), WHO 58/ 61
FCC (USA) OET-65 61
Nederland voor UMTS 87
Praktijk Veldsterktes V/m
Natuurlijke achtergrond 0,00002
Minimale veldsterkte voor de werking van een 
mobieltje 

0,001

Basisstation mobiele netwerkproviders 0,2 tot 6
Veldsterktes in de stad 0,3 tot 1,4
Dect basisstation van je buren 0,6
WiFi / modem / router op 50 cm 2,3 tot 3,50
WiFi / modem op 3m 0,4 tot 0,6
Bluetooth headset - tot 6
Dect telefoon aan je hoofd 5 tot 60
Mobieltje aan je hoofd 5 tot 90 

Wetenschappelijke studies en financiering
Of de grenswaarden onafhankelijk van de belangen van de technische be-
langen worden vastgesteld, wordt door diverse wetenschappers betwijfeld. 
Henry Lai deed als eerste in 2004 een omvattende literatuurstudie naar de 
relatie tussen de onderzoeken naar zenderstralingseffecten en de organisa-
tie die het onderzoek financiert. 

Geen Effect Effect 

Industrie gefinancierd 68% 32%
Onafhankelijk gefinancierd 29% 71%
Gemiddeld 45% 55%
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Deze verhoudingen zijn nauwelijks veranderd sinds de laatste jaren. Het 
totaal aantal onderzoeken met een effect ligt inmiddels wel boven de 55%.

Wat deden de organisatie die de grenswaarden vaststelt (de ICNIRP, voluit: 
International Commission on Non-ionizing Radiation Protection), de World 
Health Organisation en de Nederlandse Gezondheidsraad met dit gegeven? 
Zij gingen ongestoord verder met het zwaarder later wegen van onder-
zoeken waar niets uitkwam. Onderzoeken die wel een significante relatie 
lieten zien werden gefileerd. Zoals Prof. Reijnders stelde: Ieder onderzoek 
kun je met de grond gelijkmaken. Zoals k in mijn boekje over elektrosmog 
al schreef: Verantwoordelijkheid nemen voor de volksgezondheid spreekt 
hier niet uit. 

Nederland loopt achter vergeleken met de omringende landen. Zie bij 
voorbeeld: www.stopumtp.nl. In België wil de Minister van Volksgezond-
heid het stralingsniveau verlagen en Frankrijk wil hetzelfde in de 16 Franse 
proefsteden (zie: Berichten%20Internationaal/3692). In Frankrijk stelt 
de wetenschappelijke adviescommissie van de regering, de AFSSET vast 
dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat celcommunicatie verstoord 
wordt (zie: Berichten%20Internationaal/4125) en de Franse Senaat verbiedt 
mobiele telefoons in scholen vanwege gezondheidsredenen (zie: Berich-
ten%20Internationaal/4114). De toonaangevende Oostenrijkse verzeke-
ringsmaatschappij AUVA ziet significante en reproduceerbare veranderin-
gen in eiwitsynthese en EEG (zie: Artikelen/4303). Zweden en Noorwegen 
erkennen elektrogevoelige mensen (zie: Artikelen/2885). De EU adviseert 
deze erkenning in een resolutie aan alle lidstaten (zie: Berichten%20Inter-
nationaal/3522).

En wat doet het kennisplatform EMV (lees de Nederlandse overheid en 
ministeries)? Zij sturen elektro-over-gevoelige mensen op “cognitieve ge-
dragstherapie”: het probleem ligt niet aan de techniek, maar aan een zekere 
afwijking in de mens.

Hoogspanningslijnen
Internationaal kon men er niet meer om heen dat de kans op kanker, 
leukemie, dementie en Alzheimer groter is in de buurt van hoogspannings-
lijnen. De blootstellingsrichtlijn is enkele jaren geleden met een factor 25 
verscherpt en is nu 0,4 microTesla (was 10 microTesla). Dit geldt trouwens 
alleen bij de aanleg van nieuwe hoogspanningslijnen. 

De nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Wateringen en Bleiswijk is om 
bovengenoemde reden in 2010 voor een deel ondergronds gelegd. Bewoners 
die op minder dan 50 m van het traject wonen, mogen op kosten van netbe-
heerder TenneT verhuizen. Voor het eerst werden inwoners in Nederland 
schadeloos gesteld in verband met de aanleg van een hoogspanningsleiding.

Het accepteren van biologische ontregelingen die leiden tot kanker, leukemie 
en dementie werd in Nederland eerst door de GGD als beleidsmaatregel ge-
hanteerd en is pas later door de Nederlandse Gezondheidsraad overgenomen. 

http://www.stopumtp.nl
http://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/3692
http://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/4125
http://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/4114
http://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/4114
http://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/4303
http://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/2885
http://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/3522
http://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/3522
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WiFi-dwang
Iedereen kent het begrip WiFi. Deze naam wordt veelal gebruikt voor rela-
tief kleine draadloze netwerken zoals thuis en in openbare gelegenheden. 
Deze zenders mogen zonder vergunning opgesteld worden en kunnen een 
reikwijdte hebben tot 1000 m. Het vermogen kan oplopen tot 1000 mW. 
Deze zendfrequentie is zonder vergunning bruikbaar omdat magnetrons op 
dezelfde frequentie werken. WiFi is een Wlan (Wireless local area network). 
De zendfrequentie is ongeveer 2,5 GHz of 5 GHz.

Biologische ontregelingen en risico’s door EMV
Biologische ontregelingen veroorzaakt door straling van draadloze com-
municatie zijn al 60 jaar bekend en worden met steeds grotere zekerheid 
door onderzoeken bevestigd. Een nauwkeurige en zekere inschatting van 
de mate van gezondheidsrisico’s is moeilijk te maken binnen de context van 
de huidige inzichten en economische belangen. Veel onafhankelijke onder-
zoeksgroepen achten het meer dan plausibel om het voorzorgsprincipe toe 
te passen. De Nederlandse Gezondheidsraad en het Ministerie van Economi-
sche Zaken pogen met alle macht in het stadium van geruststellen te blijven.

Alle lichaamssystemen ontregelen door zenderstraling en ook door elek-
tromagnetische velden van het elektriciteitsnetwerk. 

De ontregelingen kan men in twee categorieën samenvatten:
1)  Ontregelingen die het lichaam in een actieve toestand van alertheid 

brengen. Voorbeelden hiervan zijn: verhoging van de reactiesnelheid, 
slaapstoornissen, verlaging van de melatonineproductie, vermindering 
van de alfagolven in het EEG, vermindering van de lagere frequenties van 
het hartritme, toename van stresshormonen / stressproteïnen en calci-
umflux uit de cellen.

2)  Ontregelingen die de genetische en immunologische basis van het 
lichaam aantasten. Voorbeelden zijn: DNA-breuken en chromosomen-
beschadiging, verzwakking van het immuunsysteem, afname van de 
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vruchtbaarheid, initiërend en bevorderend effect op tumoren en kanker, 
verhoging van de NOx-concentraties, toename van stresshormonen, 
verlaging van de bloed-hersenbarrière en in het algemeen verhoogde 
celmembraandoorlaatbaarheid.

Hoe werkt de polariserende werking op de mens. Steiner schrijft: ‘So lebt 
er durch seinen physischen Leib im Wahrnehmen, durch seinen Ätherleib im 
Denken. Das, was in seinem astralischen Leib und in seinem Ich vor sich geht, 
waltet in verborgeneren Regionen der Seele. Es waltet zum Beispiel im Schick-
sal.’ De verscheurende werking grijpt vooral in op de relatie etherlichaam / 
astraallichaam. Aan de ene kant wordt het vitale lichaam verzwakt en aan 
de andere kant wordt het astrale lichaam hyper.

De SAR waarde
Naast de veldsterkte zijn er ook aanbevelingen die de hoeveelheid energie 
die het lichaam opneemt vastleggen. Deze maat noemt men de SAR waarde. 
In Nederland is de SAR waarde 0,08 Watt per kg lichaamsgewicht. 
Let op! De Gezondheidsraad en ICNIRP hebben daaraan toegevoegd dat 
SAR waarden voor het hoofd en de nek 25x hoger mogen zijn en voor de 
handen 50x hoger, dus 4 Watt/Kg. Waarop is dat gebaseerd? De Duitse Bun-
desamt für Stralenschutz adviseert mobieltjes met een maximale SAR van 
0,5 W/kg te gebruiken. Het Nederlandse Kennisplatform ingesteld door het 
Ministerie van Economische Zaken doet zijn uiterste best om aan te tonen 
dat er bij 2,9 W/kg1 nog geen gezondheidsschade te verwachten is, omdat 
de opwarming in het oog dan toch niet groter is dan 0,3 °C. Een houding die 
weinig tot niet aanzet tot voorzorg en preventie. Als je weet dat de limiet 
voor mobieltjes 2W/kg is, vraag je je af: hebben de richtlijnen nog steeds als 
doel om onze gezondheid veilig te stellen, of worden ze ook gebruikt om 
mobieltjes mogelijk te maken? 

Tabel met SAR waarden voor Nederland

SAR waarden in Nederland Bevolking Beroepsbevolking 
Hele lichaam 0,08 0,4

Hoofd en nek 2 10

Handen 4 20

De geïnformeerde burger versus de gerustgestelde burger
Wanneer u de belangenverstrengeling in het onderzoek ziet en zelf op 
onderzoek wil uitgaan, adviseer ik u dat u in het algemeen genomen uw 
standpunt nooit op één informatiebron moet baseren. Het is tegenwoordig 
niet moeilijk om informatie te vinden. Type in uw zoekmachine eens ‘EMV 
en gezondheidsrisico’s’ in. Veel informatie is bijvoorbeeld ook te vinden via 
http://www.stralingsrisicos.nl/index.php/actueel-mainmenu-6 of
http://www.stralingsrisicos.nl/index.php/waarom-mainmenu-2 Q&A. 
U kunt ook de (meer verstopte) informatie van onze Nederlandse over-
heid lezen via http://www.kennisplatform.nl/Files/Kennisberich-
ten /20140502%20Kennisbericht%20omgaan%20met%20EMV.pdf

1 http://www.kennisplatform.nl/Mobieltelefoonoud/Gezondheidseffecten_overschrijding_limiet.aspx

http://www.stralingsrisicos.nl/index.php/actueel-mainmenu-6
http://www.stralingsrisicos.nl/index.php/waarom-mainmenu-2
http://www.kennisplatform.nl/Files/Kennisberichten/20140502%20Kennisbericht%20omgaan%20met%20EMV.pdf
http://www.kennisplatform.nl/Files/Kennisberichten/20140502%20Kennisbericht%20omgaan%20met%20EMV.pdf
http://www.kennisplatform.nl/Mobieltelefoonoud/Gezondheidseffecten_overschrijding_limiet.aspx
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Wanneer u al direct iets eenvoudigs wilt doen, waar kunt u dan mee beginnen?
Niet direct met de beperking van het alsmaar toenemend aantal zendmas-
ten. Op dit moment staan er in Nederland 40.493 gsm, UMTS en LTE-anten-
ne-installaties (antennetotalen februari 2016). 

Maar aan de zenderstraling in uw eigen huis en bij de buren kunt u mo-
gelijk wel iets doen. De stralingsbelasting is voor de meeste mensen sinds 
een tiental jaren binnenshuis het grootst. Er zijn in NL ongeveer 5 miljoen 
draadloze huistelefoons en 7 miljoen draadloze modemverbindingen waar 
u veelal naast gaat zitten. In plaats van een standaard (goedkope) Dect tele-
foon, kunt u ook een iets duurdere ‘stralingsarme’ draadloze huistelefoon 
aanschaffen. Een internet modem met WiFi kan ‘s nachts gewoon uitgezet 
worden, bijvoorbeeld met een timer. 
Daarnaast is de directe belasting door mobiel bellen significant. Houdt mo-
biel bellen kort. Houdt u een baby vrij van een draadloze babyfoon en laat uw 
kinderen niet met een mobieltje of smartphone spelen. Een van de moeilijk-
ste opgaven zal zijn om uw kinderen enig bewustzijn bij te brengen over deze 
‘voorlopig onveilige technologie’, maar een goed voorbeeld is het halve werk.

Henk Wever schreef als een van de eerste voorvechters voor publieksin-
formatie een boek dat later samen met Michiel Haas geüpdate is: ‘Meld bij 
voorlichting ook twijfels en onzekerheden’. Het is niet meer van deze tijd 
om gerust te stellen; er zijn te veel aanwijzingen dat er wel gevaren zijn. 
Geef het publiek de keus om actie te nemen tegen de gevaren. Maar dat kan 
alleen als ze kennis hebben van de risico’s. Onze overheid doet haar uiterste 
best om mensen te laten consumeren en genieten en om deze rust vooral 
niet te verstoren. 

Onderzoeken en info
Ontwikkelingen in de wereld
Voor dit thema verwijs ik naar de site www.stopumts.nl

Zie de compilatie  
http://www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-jan-2016.pdf

Persbericht 11 mei 2015. 198 wetenschappers richten een internationaal 
appel aan de Verenigde Naties, aangesloten lidstaten en Wereldgezond-
heidsorganisatie.

https://www.emfscientist.org/

Prof. Olle Johansson on WiFi - “Irreversible sterility within five generations” 
https://youtu.be/V1yJLyi3n7Uhttps://youtu.be/BH3gJctqKk4

http://www.emf-portal.de/db_status.php?l=e&sform=6 22466 publicities

http://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/609

http://www.powerwatch.org.uk/science/intguidance.asp

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/jongeren/publicaties/
artikelen/archief/2015/een-op-de-zes-jongeren-zegt-verslaafd-te-zijn-aan-
sociale-media.htm

http://www.famme.nl/hoe-vaak-check-jij-je-telefoon-deze-app-zoekt-het-
voor-je-uit/

http://www.npo.nl/zembla/01-06-2012/VARA_101287926 1 juni 2012 vrijdag

De uitzending van 16 dec 2004 staat niet meer op de site van Zembla, wel op 

http://www.antennebureau.nl/sites/default/files/antennetotalen_februari_2016.ods
http://www.stopumts.nl
http://www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-jan-2016.pdf
https://www.emfscientist.org/
https://youtu.be/V1yJLyi3n7U
https://youtu.be/BH3gJctqKk4
http://www.emf-portal.de/db_status.php?l=e&sform=6
http://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/609
http://www.powerwatch.org.uk/science/intguidance.asp
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/jongeren/publicaties/artikelen/archief/2015/een-op-de-zes-jongeren-zegt-verslaafd-te-zijn-aan-sociale-media.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/jongeren/publicaties/artikelen/archief/2015/een-op-de-zes-jongeren-zegt-verslaafd-te-zijn-aan-sociale-media.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/jongeren/publicaties/artikelen/archief/2015/een-op-de-zes-jongeren-zegt-verslaafd-te-zijn-aan-sociale-media.htm
http://www.npo.nl/zembla/01-06-2012/VARA_101287926


De mens tussen onder- en bovennatuur - De Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap - pagina 68 van 72

youtube. https://youtu.be/lYqUkoV4oMI

Follow the money. De laatste woorden in deze uitzending waren van de 
topman van Telfort. De operators zullen de eerste zijn die tegen de overheid 
zeggen wij willen die 6 miljard wel graag terug (betaald voor de zendlicen-
ties) en ook nog eens 6 miljard schadeclaim voor alle investeringen die we 
gedaan hebben.

http://richiecarmichael.github.io/sat/index.html

14.015 satellieten draaien in een baan rond de aarde. 76 procent van de 
satellieten werkt niet meer of is gedegradeerd tot ruimteafval.

Zenders in Amsterdam 
http://www.stralingswijzer.nl/overzicht-straling-meest-populaire-smartphones

http://www.umweltinstitut.org/fileadmin/Mediapool/Druckprodukte/Mo-
bilfunk/PDF/Broschuere_Mobilfunkstrahlung_web.pdf

http://www.powerwatch.org.uk/action/reduce-phones.asp

http://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/4317/solk_systematisch_onverklaar-
bare_leerproblemen_bij_het_kennisplatform_emv._commentaar_stopumts 

https://www.emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal

http://www.umweltinstitut.org/fileadmin/Mediapool/Druckprodukte/Mobilfunk/PDF/Broschuere_Mobilfunkstrahlung_web.pdf
http://www.umweltinstitut.org/fileadmin/Mediapool/Druckprodukte/Mobilfunk/PDF/Broschuere_Mobilfunkstrahlung_web.pdf
http://www.powerwatch.org.uk/action/reduce-phones.asp
http://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/4317/solk_systematisch_onverklaarbare_leerproblemen_bij_het_kennisplatform_emv._commentaar_stopumts
http://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/4317/solk_systematisch_onverklaarbare_leerproblemen_bij_het_kennisplatform_emv._commentaar_stopumts
https://www.emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal
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De kosmische gedachten 
in de werkzaamheid 
van Michaël en in de 
werkzaamheid van Ahriman
Rudolf Steiner
23 november 1924

Bij wie kijkt naar de verhouding tussen Michaël en Ahriman kan de 
vraag opkomen: hoe verhouden in het geheel van de kosmos deze 
twee geestelijke machten zich tot elkaar, aangezien ze toch beide 
actief betrokken zijn bij de ontplooiing van de intellectuele krachten?

 
Michaël heeft in het verleden de intellectualiteit door de hele kosmos heen 
tot ontplooiing gebracht. Hij deed dit als dienaar van de goddelijk-geeste-
lijke machten, die zowel hemzelf als de mens hun oorsprong verleenden. 
En bij deze verhouding tot de intellectualiteit wil hij blijven. Toen deze zich 
losmaakte van de goddelijk-geestelijke machten om zijn weg te vinden naar 
het innerlijk van het mensenwezen, besloot hij zich voortaan op de juiste 
wijze ten opzichte van de mensheid op te stellen om zo zijn verhouding tot 
de intellectualiteit te vinden. Dat alles wilde hij echter alleen in de geest 
van de goddelijk-geestelijke machten ook verder als hun dienaar doen, de 
machten waarmee hij sinds zijn eigen oorsprong en die van de mensen 
verbonden is. Zijn opzet is dus, dat in de toekomst de intellectualiteit door 
de harten van de mensen stroomt, maar wel als dezelfde kracht die al in het 
begin van de goddelijk-geestelijke machten uitstroomde.

Heel anders staan de zaken bij Ahriman. Dit wezen heeft zich lang geleden 
losgemaakt uit de ontwikkelingsstroom waar de genoemde goddelijk-gees-
telijke machten bij horen. Het heeft zich daar in een zeer ver verleden als 
zelfstandige kosmische macht naast gesteld. – Nu staat het in onze tijd 
weliswaar ruimtelijk in de wereld die bij de mens hoort, maar het ontwik-
kelt met de krachten van de rechtmatig bij deze wereld horende wezens 
geen verbinding. Nu de intellectualiteit echter, losgemaakt van de god-
delijk-geestelijke wezens, in deze wereld komt, blijkt Ahriman met deze 
intellectualiteit zó verwant, dat hij zich door middel daarvan op zijn manier 
met de mensheid kan verbinden. Want wat de mens in deze tijd als een gave 
uit de kosmos ontvangt, heeft hij in een oeroud verleden al met zichzelf 
verenigd. Als Ahriman in zijn opzet zou slagen, zou hij de intellectualiteit 
die aan de mensheid gegeven is aan die van hemzelf gelijk willen maken. –

Nu heeft Ahriman de intellectualiteit aan zich getrokken in een tijd, waarin 
hij haar niet in zichzelf kon verinnerlijken. Zij bleef in zijn wezen een 
kracht die met hart of ziel niets te maken heeft. Als een ijskoude, zielloze 
kosmische impuls stroomt de intellectualiteit uit Ahriman. En die men-
sen die door deze impuls gegrepen worden, ontwikkelen een logica die op 
meedogenloze en liefdeloze wijze voor zichzelf schijnt te spreken – het is in 
werkelijkheid Ahriman die daar spreekt – waarbij niets blijkt van een echt, 



De mens tussen onder- en bovennatuur - De Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap - pagina 70 van 72

innerlijk, met hart en ziel verbonden zijn van de mens met wat hij denkt, 
spreekt en doet. 

Michaël daarentegen heeft zich de intellectualiteit nooit toegeëigend. Hij 
beheert deze als goddelijk-geestelijke kracht, doordat hij zich verbonden 
voelt met de goddelijk-geestelijke machten. En doordat hij de intellectua-
liteit doordringt, blijkt die ook de mogelijkheid te hebben even goed een 
uitdrukking van het hart, van de ziel te zijn, als van het hoofd, van de geest. 
Want Michaël draagt in zichzelf alle oorspronkelijke krachten van zijn 
goden en van de mens. Daardoor brengt hij niets ijskouds, niets zielloos in 
de intellectualiteit, maar is hij er op een innig warme, bezielde wijze mee 
verbonden.

En dat is ook de reden waarom Michaël met ernstig gelaat en gebaar door 
de kosmos golft. Innerlijk op deze wijze verbonden zijn met de intelligente 
substantie als Michaël, betekent ook aan de verplichting voldoen om geen 
enkele subjectieve willekeur, wens of begeerte in die substantie te brengen. 
Anders wordt logica immers de willekeur van één bepaald wezen in plaats 
van uitdrukking van de kosmos. Streng zijn wezen als uitdrukking van het 
wereldwezen bewaren en alles wat zich in het innerlijk als eigen wezen wil 
roeren ook in dit innerlijk te laten: dat beschouwt Michaël als zijn deugd. 
Zijn geest is op de grote verbanden in de kosmos gericht – dat spreekt uit 
zijn gelaatstrekken; zijn wil die op de mens toekomt, moet weerspiegelen 
wat hij in de kosmos schouwt – dat spreekt uit zijn houding en zijn gebaar. 
Michaël is in alles ernstig, want de ernst als openbaring van een wezen is de 
weerspiegeling van de kosmos door dit wezen; de glimlach is uitdrukking 
van wat van een wezen uitgaat en in de wereld straalt.

Een van de imaginaties van Michaël is ook deze: hij golft door de tijdenloop, 
het licht uit de kosmos wezenlijk als zijn wezen dragend; de warmte uit de 
kosmos vormend tot onthuller van zijn eigen wezen; hij golft als wezen zoals 
een wereld, zichzelf slechts bevestigend door de wereld te bevestigen en als 
het ware van alle oorden van de kosmos krachten naar de aarde brengend.

Daartegenover een van Ahriman: hij wil uit de tijd de ruimte veroveren; hij 
heeft duisternis om zich heen, waarin hij de stralen van zijn eigen licht 
stuurt; hij heeft des te meer ijzige koude om zich heen naarmate hij meer 
in zijn opzet slaagt; hij beweegt zich als een wereld, die zich helemaal tot 
één wezen – zijn eigen wezen – samentrekt en waarin hij slechts zichzelf 
bevestigt door de wereld te ontkennen; hij beweegt zich alsof hij de onheil-
spellende krachten van duistere holen van de aarde met zich meedraagt.

Wanneer de mens de vrijheid zoekt zonder in egoïsme te vervallen, wanneer 
vrijheid voor hem betekent zuivere liefde voor de handeling die uitgevoerd 
moet worden, dan heeft hij de mogelijkheid tot Michaël te komen; wanneer 
hij in vrijheid wil werken en daarbij zijn egoïsme de vrije loop laat, wanneer 
vrijheid voor hem betekent het trotse gevoel, zichzelf in zijn handeling tot 
uiting te brengen, dan bestaat het gevaar dat hij terechtkomt in het gebied 
van Ahriman.

De hierboven beschreven imaginaties lichten op uit de liefde van de mens 
voor de handeling (Michaël) of uit zijn eigenliefde voor zichzelf terwijl hij 
handelt (Ahriman).

Door zich als vrij wezen in Michaëls nabijheid te voelen, is de mens op weg 
de kracht van de intellectualiteit in zijn ‘hele mens-zijn’ te integreren; hij 
denkt weliswaar met zijn hoofd, maar zijn hart voelt het licht of duister van 
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zijn denken; uit zijn wil straalt zijn wezen als mens, terwijl zijn gedachten 
als voornemens in hem stromen. De mens wordt steeds meer mens naarma-
te hij uitdrukking van de wereld wordt; hij vindt zichzelf door zichzelf niet 
te zoeken, maar door zich in liefde willend met de wereld te verbinden.

Doordat de mens bij het ontplooien van zijn vrijheid aan de verlokkingen 
van Ahriman ten prooi valt, wordt hij de intellectualiteit in getrokken als 
in een geestelijk automatisme, waarin hij een onderdeel is en niet meer 
zichzelf. Al zijn denken wordt een beleving van het hoofd, maar dit zondert 
het af van het beleven van het eigen hart en het eigen wilsleven en dooft het 
eigen zijn uit. De mens verliest steeds meer van zijn innerlijke, wezenlijk 
menselijke uitdrukking door uitdrukking te worden van zijn eigen zijn; hij 
verliest zichzelf door zichzelf te zoeken; hij onttrekt zich aan de wereld die 
hij zijn liefde weigert; want de mens beleeft zichzelf pas waarachtig, als hij 
de wereld liefheeft.

Deze beschrijving maakt wel duidelijk, dat Michaël ons naar Christus leidt. 
Michaël gaat met alle ernst van zijn wezen, zijn houding en zijn handelen 
in liefde door de wereld. Wie zich aan hem houdt, verzorgt die liefde in zijn 
relatie tot de buitenwereld. En liefde moet in de eerste plaats in de relatie met 
de buitenwereld tot ontplooiing komen, anders wordt zij eigenliefde.

Is deze liefde er in de gezindheid van Michaël, dan zal de liefde voor de ander 
ook kunnen terugstralen naar het eigen zelf. Dit zal kunnen liefhebben zon-
der zichzelf lief te hebben. En op de wegen van zulke liefde kan de mensen-
ziel Christus vinden.

Wie zich aan Michaël houdt, zorgt voor liefde in zijn relatie tot de buiten-
wereld; daardoor vindt hij de relatie tot de innerlijke wereld van zijn ziel die 
hem met Christus samenbrengt.

In het tijdperk dat nu aanbreekt is het nodig dat de mensheid zich op een 
wereld richt, die als geestelijke wereld direct aan de als fysiek beleefde we-
reld grenst en waarin te vinden is wat hier beschreven is als Michaëls wezen 
en Michaëls opdracht. Want ook die wereld, die de mens zich bij het kijken 
naar deze fysieke wereld als natuur schildert, is ook niet de wereld waarin 
hij rechtstreeks leeft, maar een wereld die even ver onder de waarachtig 
menselijke wereld ligt als de michaëlische erboven. Alleen merkt de mens 
niet dat onbewust, terwijl hij zich een voorstelling van zijn wereld maakt, 
eigenlijk het beeld van een andere wereld ontstaat. Terwijl hij dit beeld 
schildert, is hij al bezig zichzelf uit te schakelen en in geestelijk automatis-
me te vervallen. De mens kan zijn mens-zijn slechts bewaren wanneer hij 
tegenover dit beeld waarin hij zich verliest, zoals in het beeld van de natuur-
beschouwing, het andere plaatst waarin Michaël heerst, waarin Michaël de 
weg naar Christus wijst.

Goetheanum, 16 november 1924




