
De actuele confrontatie met het Boze 

De neiging tot het kwaad in ieder mens 

 

Er schijnt geen einde te willen komen aan de opeenvolgende crisissen en uitbarstingen 

van terreur en geweld. Menig tijdgenoot stelt zich de vraag wat als volgende op ons 

afkomt en hoe we ons daartoe kunnen verhouden. 
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De tijd trekt zich samen 

In weekblad ‘Das Goetheanum’ (nummer 37 van 2015) beschreef Daniel Baumgartner hoe in 

de voorbije maanden zich het fenomeen van een soort samentrekken van de tijd voordoet. 

Daarbij verwijst hij naar een passus uit de Openbaring van Johannes, waar de Engel zegt: ‘o 

kairos gar eggus estin’, wat letterlijk betekent: de tijd immers is samengetrokken, de tijd is 

eng. Dit houdt in dat we niet alleen als ‘toeschouwer’, maar ook als ‘tijdgenoot’ niet langer 

meer bij machte zijn de gebeurtenissen in een tijdsverloop te zien, als een opeenvolging van 

feiten. Voor onze waarneming lijkt het alsof de feiten zich zo op elkaar stapelen dat er een 

muur opgetrokken wordt. Een muur die ons verhindert een open uitzicht op de toekomst te 

kunnen verwerven. Onze blik stoot tegen deze muur en we vragen ons af wat ons te doen 

staat. Valt er iets te doen? Meer nog dan de tijdsgebeurtenissen op zich is het dit 

samentrekken dat de signatuur draagt van een ‘apocalyptische tijd’. 

 

Vluchtelingencrisis: uitweg of een innerlijke weg? 

Tussen de talloze uitdagingen van de recente gebeurtenissen is de vluchtelingencrisis wellicht 

de meest onthullende, omdat ze met ontstellende klaarheid aan het licht brengt wat het 

inhoudt tijdgenoot te worden. Het woord crisis is in dit opzicht al door de feiten ingehaald, 

want wat eerst nog een tijdelijke crisis kon worden genoemd, wordt nu langzaam maar zeker 

een blijvende toestand. De uitdaging is in het heden aangekomen, ze is er en kan niet meer 

worden weggewist. Wat meer is: als uitdaging toont zij een gelaat. En zoals bij ieder gelaat, 

kan men wegkijken of het aankijken. Of het enkel van ‘terzijde’, vanaf de zijlijn bezien. Gaat 

men de uitdaging aan om het aan te kijken, dan kan een ontmoeting plaatsvinden. Op de 

eerste plaats gaat het om een innerlijke daad. Een innerlijk beamen. Een medemens van 

aangezicht tot aangezicht te ontmoeten kan om die reden eerst enkel en alleen in het innerlijk 

worden voltrokken. Het gaat om een beamen van de ander als medemens, dit is: als drager 

van de mogelijkheid zichzelf als mens te verwerkelijken. Een mogelijkheid waarover je zelf 

ook beschikt en die juist in dit beamen de kans krijgt zich te uiten. Een beamen dat er 

uiteraard om vraagt in verdere concrete stappen te worden vertaald, waarbij de ontmoeting als 

innerlijke daad oorsprong en bron is van datgene wat er verder uit kan ontstaan. Een 

ontmoeting waarbij het tevens niet anders kan, dan dat er ook een element van onmacht 

optreedt. 

Waar in het innerlijk valt dit optreden van onmacht te situeren? Als ervaring wordt onmacht 

gekenmerkt door de radicaliteit ervan die totaal beslag legt op het eigen wezen. Er is geen 

plek in het innerlijk die er niet door wordt bezet. Overigens, het is de radicaliteit die het 

onderscheid tussen hulpeloosheid en onmacht aangeeft. De ziel wordt deze radicale bezetting 

gewaar en ondergaat deze, maar dit betekent nog niet dat onmacht in de ziel optreedt. 

Onmacht strekt zich ver buiten de ziel uit en treft het Ik. Het drama van de huidige tijd is dat 

de uiteindelijk getroffene het Ik is dat in de kern van zijn wezen wordt geraakt. Ieder ik is 

drager van een kern die al diens mogelijkheden omvat en insluit, waartoe ook de mogelijkheid 

behoort deze kenbaar te maken. Als dynamisch proces kan het ik pas dan in verschijning 

treden, wanneer het de ruimte heeft om deze wezensintentie te verwerkelijken. Het gaat 



hierbij helemaal niet om het ‘realiseren’ van een of ander project of een onderneming in de 

gewone zin van het woord. Alhoewel ze daarvan natuurlijk niet uitgesloten zijn. Veeleer gaat 

het hier om bijvoorbeeld het wisselen van een blik, een kleine wenk of gebaar. Want de 

intentie die leeft in ieder ik draagt reeds een gebaar, is een gebaar. Het ik zoekt verbinding, 

wil kunnen deelnemen. Het wil beamen. 

 

Van ‘toeschouwer’ tot ‘tijdgenoot’ 

Als toeschouwer hebben we deel aan het tijdsgebeuren, maar we nemen er niet actief deel aan. 

In vele gevallen houden we ons op afstand, verdragen het. Als tijdgenoot dragen we het 

tijdsgebeuren, beamen het. Beamen niet in de betekenis van het goed te keuren of het ermee 

eens te zijn. Maar beamen als een besluit mee te dragen en wakker te blijven. Op dit punt is 

het niet langer mogelijk zich aan onmacht te onttrekken. 

Telkens wanneer we moeten toezien hoe een samenleving en een gemeenschap van mensen, 

met welke middelen dan ook, in haar vitale kern wordt geraakt en ten gronde gaat, dan leeft in 

het Ik de intentie om daaraan te kunnen meedragen. Maar op het eerste gezicht lijkt iedere 

mogelijkheid daartoe te ontbreken. Op dat moment ontstaat onmacht. Het ik is niet bij machte 

zijn wezensintentie zo kenbaar te maken dat deze ook manifest kan worden. Tussen de 

potentie en de mogelijkheid tot verwerkelijking gaapt een kloof, als een open wonde. In de 

ziel wordt dit als pijn ervaren, een pijn die ons wakker roept. Iedere poging het ondraaglijke 

toch te willen dragen is als een eerste stap op de weg van toeschouwer naar tijdgenoot. 

Deze weg van toeschouwer naar tijdgenoot biedt echter nog andere mogelijkheden. In een 

aantal voordrachten najaar 1918 (op 25, 26 en 27 oktober, in Geschichtliche 

Symptomatologie, GA 185, gedeeltelijk vertaald in ‘De strijd om het mens-zijn’) gaat Rudolf 

Steiner hier dieper op in. De neiging tot het kwaad, zoals dit zich vanaf het begin van het 

tijdperk van de bewustzijnsziel nu ook in het wezen zelf van de mens heeft verankerd, maakt 

mogelijk dat het kwaad als wezensmacht omgevormd kan worden. Het is de impuls van het 

manicheïsme dat zich deze omvorming tot taak heeft gesteld. Dit wordt voorbereid door dit 

kleine groepje, ‘ein Häuflein’, aldus Rudolf Steiner, ‘vanuit het bewustzijn dat het Boze weer 

opgenomen moet worden in de algemene ontwikkeling, waarbij het niet door strijd, maar 

door mildheid overwonnen dient te worden. Dit met alle kracht voor te bereiden is de opgave 

van de manicheïsche geestesstroming.’ (11 november 1904, GA 93) 

 

Het Boze bekeren? 

Hoe kan het Boze bekeerd worden? Laat het zich wel bekeren? Wat heeft deze bekering met 

het actuele tijdsgebeuren te doen? En wat wordt met betrekking daartoe onder ‘het Boze’ 

verstaan? Gewoonlijk bestempelt men datgene wat erdoor bewerkstelligd wordt als kwaad. 

Men kijkt dan naar de gevolgen van deze werking, naar wat het kwaad veroorzaakt heeft. In 

de reeds genoemde voordrachtenreeks (GA 185) heeft Rudolf Steiner het over een 

inwijdingsprincipe als het stichtende beginsel voor het geheel van een cultuurperiode. In feite 

gaat het om een tweevoudig inwijdingsprincipe, waarbij het ene uit de vorige cultuurperiode 

afkomstig nu naar buiten toe werkt, het andere echter in het menselijk innerlijk werkzaam is: 

‘Twee mysteriën zijn fundamenteel van belang voor de ontwikkeling van de mensheid in het 

tijdperk van de bewustzijnsziel: het mysterie van geboorte en dood en het mysterie van het 

Boze. (...)’ (26 oktober 1918, GA 185) In onze tijd is het het mysterie van het Boze dat in het 

innerlijk van de mens werkzaam is. 

Bij een inwijding in het mysterie van het Boze kan het niet om de uitwerkingen van het Boze 

gaan, maar om de wezensgestalte van het Boze zelf. Voortaan draagt men in het ik als 

wezenskern, dit wil zeggen in het ik als potentie, de mogelijkheid en intentie tot het Boze. 

Rudolf Steiner noemt dit ‘Neigung’.  



Deze neigingen hebben niet als eerste doel aanleiding tot kwade daden te vormen. Maar in de 

mate dat de mens deze neigingen tot het Boze in zich opneemt, plant hij in zich een kiem die 

tot een in de bewustzijnsziel spirituele beleving van het geestelijke kan voeren. Tezelfdertijd 

kan het duidelijk worden dat hiermee de voorwaarden geschapen zijn om het Boze te kunnen 

bekeren. Het zijn immers niet de uitwerkingen van het Boze die omgevormd kunnen worden. 

Bekeren of omvormen is een wezensaangelegenheid en kan enkel in het innerlijk voltrokken 

worden. Een eerste stap kan zijn dat men deze neigingen in zichzelf aankijkt en erkent als een 

mogelijkheid die voortaan in onze wezenskern zelf opgenomen is. Bekeren betekent dan 

opnemen in een grotere samenhang, waardoor het geheel van binnen uit mee omgevormd 

wordt. Vertaald in de beeldtaal van de manichese kosmogonie: niet enkel het duister wordt 

omgevormd, maar ook het licht dat aan het omvormingsproces deelnam.  

‘Daarin ligt de diepe gedachte,’ aldus Rudolf Steiner, ‘dat van de kant van het Lichtrijk het 

Rijk van de Duisternis overwonnen moet worden, niet door straf, maar door mildheid, niet 

door zich tegen het Boze te verzetten, maar door er zich mee te vermengen, om het Boze als 

dusdanig te verlossen. Daardoor, dat een deel van het Licht in het Boze binnengaat, daardoor 

wordt het Boze overwonnen.’ (11 november 1904) 

 

Oog in oog met onmacht  

‘We zullen bereid moeten zijn pijnlijke beelden te verdragen’ schreef Erhard Körting in de 

Frankfurter Allgemeine Zeitung van 13 november 2015. Hij had het onder andere over de 

onvermijdelijke gevolgen van de maatregelen tot regulering van het vluchtelingenprobleem. 

Maar zijn we ook bereid deze beelden mee te dragen? Waarbij meedragen niet meteen ‘hulp 

bieden’ hoeft te betekenen. Mee-dragen kan enkel een besluit zijn dat uit de intentie van het ik 

voortkomt, terwijl al het overige wat daarop volgt pas dan tot een aangelegenheid van 

maatschappelijke instanties kan, maar niet hoeft te worden. Daaraan gaat echter het 

individuele besluit vooraf de onmogelijkheid van een gegeven situatie in alle wakkerheid 

onder ogen te zien en niettemin innerlijk de situatie open te houden. ‘Grenzen open of 

grenzen dicht?’ luidde het in de afgelopen maanden. Beide zijn onmogelijkheden. Omdat ze 

tot in het oneindige om steeds nieuwe inperkingen zullen vragen. Er is echter de mogelijkheid 

om boven dit of-of uit te gaan. Dit uitstijgen boven het duale denkmodel is een thema bij 

uitstek voor de bewustzijnsziel. In de sprong van het duale naar het polaire ‘zowel ... als ook’ 

kan de intentie zoals die leeft in het ik zich kenbaar maken. Uitgerekend daar! De 

mogelijkheid om noch de ene, noch de andere zijde te kiezen, maar beide open te houden, net 

zo lang tot een derde mogelijkheid zich kan manifesteren. 

Dit open houden van het derde element is geen hulpgreep om een situatie te rekken of een 

besluit uit te stellen. In heel veel gevallen is er bij dit laatste reeds een eigen besluit genomen 

en wil men het juiste moment af wachten waarop het kan worden doorgedrukt. Of omgekeerd, 

men geeft het uit handen omdat alles beter is dan de spanning uit te houden in het zowel ... als 

ook! De toeschouwer in ieder van ons verlangt op een bepaald moment weer ‘naar huis te 

kunnen gaan’ en tot de orde van de dag terug te keren. Dergelijke besluiten, soms onder het 

motto van ‘de moed om knopen door te hakken’, kunnen een tijdelijke oplossing bieden, ja 

zelfs een doorbraak brengen. Het ‘leven’ echter dat dan zogenaamd verder kan gaan, is een 

leven dat op dat ogenblik reeds verleden is geworden. Het waarachtig ‘nieuwe’, zoals het zich 

in zijn levende gestalte kenbaar wil maken, vraagt om het ‘onoplosbare’ als dusdanig open te 

houden. De sleutel daartoe is onmacht als radicale ervaring. De radicaliteit hiervan vormt als 

het ware een tegenwicht voor datgene wat zich steeds duidelijker doet gelden als de 

werkingsmacht van het radicaal Boze. 

De talloze beelden, foto’s, uitspraken die in de voorbije maanden wereldwijd werden 

verspreid, toonden zich als confronterend, lastig, op het ondraaglijke af. De vraag is niet of we 

dit moeten of kunnen verdragen. De vraag is of we aan het ondraaglijke willen meedragen. 



Waarbij een eerlijk antwoord op deze vraag enkel kan luiden: ‘neen, dit kan ik niet’. Ook al 

zou ik het willen, ik kan het niet. Ik kan het niet omdat ik bij de aanblik van deze beelden ten 

diepste getroffen word, daar waar ik drager ben van de waardigheid van de mens. Niet een 

persoonlijke waardigheid, maar de waardigheid die iedere mens toekomt. Daar ben ik 

gekwetst, daar ervaar ik onmacht. Niet ik ben gekwetst, maar dat wat in het ik drager van de 

waardigheid van de mens is. Kan ik in mezelf deze onmacht aankijken en toestaan? Met 

andere woorden: kan ik mijn onmacht dragen? Op een bepaald ogenblik komt er een punt 

waar er een ‘omslag’ mogelijk wordt. Wat de ziel ervaart als een sterven wordt in en door dit 

sterven tot een opstaan van het geestelement in de ziel. (Rudolf Steiner vergelijkt dit gebeuren 

in de voordracht ‘Wie finde ich den Christus?’ met een onmiddellijke Christuservaring.) Het 

‘nieuwe’ kondigt zich aan en kan in de opengehouden ruimte manifest worden. 

 

Het ‘werkelijk menswaardige’ 

De ‘Mani-intentie’ zoals Rudolf Steiner deze in de voordracht van 11 november 1904 

formuleerde, streeft ernaar om het Boze in zijn wezensgestalte opnieuw in te lijven in de 

ontwikkelingsstroom waaruit het zichzelf heeft losgemaakt. Er is geen redding van mens en 

wereld mogelijk, tenzij het Boze door de wezensmacht van het Goede opnieuw in de 

samenhang kan worden ingevoegd. Iedere mens, in zoverre hij wakker is geworden, is daartoe 

geroepen. Zich voor het Boze en zijn werking af te sluiten uit zelfbescherming, doet het Boze 

enkel nog toenemen. De duidelijk toenemende verharding in de wereld is er het bewijs voor. 

Het is een verborgen geheim dat enkel in de radicaliteit van de onmachtservaring ontsloten 

kan worden: het is onmogelijk alleen zichzelf te redden, indien redding betekent zich voor de 

uitwerkingen van het kwaad te vrijwaren. De Mani-intentie wil zich niet vrijwaren voor het 

Boze, maar het Boze dat de bewuste mens als mogelijkheid in zich draagt en bijgevolg kan 

erkennen, te verlossen. De inwijding in het mysterie van het Boze is daar de noodzakelijke 

voorwaarde toe. ‘Wil men doordringen in het wezenlijke van de krachten van het Boze, dan 

dient men het niet te zoeken in de uiterlijke gevolgen van hun werking. Maar men moet het 

opzoeken daar, waar het zich in zijn eigen wezenlijkheid toont. (...) omdat de krachten van het 

Boze die in het wereldal figureren, ook in de mens zelf binnenwerken.’ (Rudolf Steiner op 26 

oktober 1918, GA 185) 

Trekt men dit verder door, dan wordt het steeds moeilijker om nog het onderscheid tussen 

goede en kwade mensen te hanteren. In het tijdperk van de bewustzijnsziel immers is iedere 

mens drager van de neiging tot het Boze. ‘Of deze neigingen ook tot daden zullen leiden, 

hangt van nog totaal andere omstandigheden dan deze neigingen af’! Daar staat dan 

tegenover dat we nu de mogelijkheid krijgen: ‘Auf der Stufe der Bewusstseinsseele zum 

geistigen Leben durchzubrechen’. 

Zo kan, in weerwil van de ondermijnende angst en verharding, datgene toenemen wat Rudolf 

Steiner als het eigenlijk goede voor de hedendaagse tijd heeft gekarakteriseerd: het goede 

waaruit het waarachtig menswaardige kan ontstaan. In een tijd waarin de machten van het 

kwade steeds dieper doordingen in de innerlijke mensenkern, krijgt de mens tevens de kans 

om datgene wat zich in hem manifesteert als neigingen tot het Boze ‘om te vormen tot 

datgene dat nu juist voor de bewustzijnsziel het goede, het werkelijk menswaardige kan 

worden.’ (Rudolf Steiner op 27 oktober 1918, GA 185) 

 

Dit artikel is een vertaling en bewerking van ‘Eingeweiht in die Mysterien des Bösen’ in Das 

Goetheanum Nr. 47 van 20 november 2015 door de auteur zelf. Het is ingekort door de 

redactie, de gehele versie ervan staat op de website antroposofie.nl/motief. De originele versie 

in het Duits kunt u vinden op http://dasgoetheanum.com/texte/2015/11/17/eingeweiht-in-die-

mysterien-des-bsen 

 


