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Omvorming van de wereld en zelfkennis in het aangezicht van het kwaad 

 

Jaarthema 2016-2017 van de Algemene Antroposofische Vereniging 

 

Het jaarthema 2016-217 sluit in de eerste plaats aan bij dat van het vorige jaar, maar gaat 

dieper in op de rol van het kwaad. Het jaarthema wordt evenals vorig jaar ontwikkeld door 

verschillende schrijvers vanuit verschillende invalshoeken. 

 

Beste leden en vrienden, ons doel met het jaarthema is dat er een gemeenschappelijke 

bewustzijnshorizon ontstaat. Die wordt iets gemeenschappelijks voor iedereen die zich wil 

bezighouden met de geschetste thematiek. Zij werken op die manier aan een wens die 

centraal staat in de Antroposofische Vereniging: dat mensen zich met elkaar verbinden door 

het verzorgen van het leven van de ziel op basis van het zoeken naar kennis van de geest. 

De Goetheanumleiding ziet het als een van haar kerntaken om een inhoudelijke inschatting 

te maken van de geestelijke toestand van de huidige tijd en de actuele opgave van de 

Antroposofische Vereniging. Met dit fundament zoeken wij naar samenwerking en realiseren 

wij onze verantwoordelijkheid voor het Goetheanum als Hogeschool. Het uitgangspunt van 

het jaarthema komt steeds meer voort uit deze activiteiten, waarover we ook regelmatig 

overleg hebben met de voorzitters van de grotere landelijke verenigingen. Zo komen we tot 

een gemeenschappelijke oriëntatie en formulering. 

 

Scheppen van bewustzijnsverbindingen 

 

Het jaarthema wordt zodoende een uitwerking van onze inschatting van de toestand van 

onze tijd en de actuele opgave van de Antroposofische Vereniging, en wordt gevoed door 

onze individuele werkzaamheden, onze reizen en de uitwisseling en samenwerking met vele 

mensen en instellingen in de hele wereld. 

Wij hopen dat, dankzij deze ontstaanswijze, de voorgestelde thematiek niet alleen in 

afdelingen en ledengroepen van de Antroposofische Vereniging belangstelling zal 

ontmoeten, maar dat men ook in allerlei activiteiten op andere gebieden, in beroepsgroepen 

en in de secties een zinvol zwaartepunt kan maken van deze thematiek. 

Ongeacht uw levenssituatie of beroep kunt u door te gaan werken met deze thematiek een 

bewustzijnsverbinding aangaan met het werk aan het Goetheanum en met vele 

antroposofisch georiënteerde mensen in de hele wereld. Deze geestelijke verbinding zal 
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gevolgen hebben voor de werkzame kracht van de antroposofie, die zo kan bijdragen aan 

een wereld met een menselijk gezicht in steeds meer gebieden van de werkelijkheid. 

De afgelopen jaren hebben we de verhouding tussen zelfkennis en kennis van de wereld al 

uitdrukkelijk in ogenschouw genomen. ‘Ja zeggen tegen de wereld’, een wereld die steeds 

meer door mensen wordt gemaakt en die voortdurend meer gecompliceerd wordt, lag ons 

daarbij nauw aan het hart. Omdat langzaamaan steeds meer mensen actief worden met het 

jaarthema willen we niet een heel nieuw thema voorstellen. Wat er in het afgelopen jaar is 

gebeurd en wat wij verwachten in de nabije toekomst heeft ons ertoe gebracht om met 

vergrote inspanning te zoeken naar meer diepgaande kennis van het kwaad. We merken dat 

het kwaad tegenwoordig werkzaam is in vormen en in dimensies die een schokkende indruk 

op ons maken en ons plaatsen voor steeds weer nieuwe raadsels, die kenmerkend zijn voor 

de mensen in het tijdperk van de bewustzijnsziel. 

 

Omvorming van de wereld 

 

Rudolf Steiner ontdekte en ontvouwde in de antroposofische geesteswetenschap geheel 

nieuwe aspecten die inzicht kunnen geven in het kwaad en die leiden tot evenzeer nieuwe 

opvattingen en omgangsvormen in het individuele leven en het samen leven in de 

maatschappij. 

In het dagelijks leven en in het zoeken naar diepgaand begrip kunnen we ons afvragen hoe 

de omvorming van de wereld vanuit zelfkennis en hoe de zelfkennis, die ontstaat door het 

omvormen van de wereld, mogelijk worden als we daarbij inzicht in het kwaad in de meest 

brede zin ontwikkelen. 

Twee voordrachten van Rudolf Steiner willen we in het bijzonder aanbevelen. Hierin 

formuleert hij, direct na de Eerste Wereldoorlog, een radicaal nieuw begrip van het kwaad, 

dat al eerder merkbaar was in zijn werk, maar nog nergens zo helder en duidelijk werd 

beschreven. Zijn schetsen in Symptomen in de geschiedenis (GA 185) monden uit in een 

aantal oefeningen voor de ziel, die heel concrete stappen bieden voor een innerlijke praktijk 

van omvorming van jezelf en daarmee tevens van de wereld – in het aangezicht van het 

kwaad. 

Daarnaast hebben wij ervaren dat zeer wijde dimensies worden ontsloten door 

het werken met twee imaginaties die het middelpunt vormen van de schildering van het 

Michaëlmysterie: Rudolf Steiner zet in De kosmische gedachten in de werking van Michaël en 

Ahriman twee imaginaties tegenover elkaar. Uit de spanning die dat oproept ontstaat een 

profiel van een werkelijk menselijke toekomst die zich moeilijk laat beschrijven. 
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Ook de Faust van Goethe, die we in 2016-2017 integraal opvoeren, zet de worsteling met 

het kwaad op een indrukwekkende en schrijnend actuele wijze op de planken. 

Tot slot noemen we nog enkele boeken die ingaan op wezenlijke aspecten van het thema. 

We hopen dat u daarin een aansporing vindt om u met het jaarthema te verbinden. 

 

Voor de Goetheanumleiding: Christiane Haid en Bodo von Plato 

 

(Gepubliceerd in Anthroposophie Weltweit Nr. 1-2, januari 2016, werkvertaling voor intern 

gebruik in de Antroposofische Vereniging door Nico Landsman, september 2016) 
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Van Macbeth tot Faust 

 

Jaarthema 2016-2017 

 

Voor Torin Finser is het jaarthema 2016 – Omvorming van de wereld en zelfkennis in het 

licht van het kwaad – nauw verbonden met het tijdperk van de bewustzijnsziel. Hij wijst in 

dit verband op de drama’s van Shakespeare en op Goethes Faust, maar ook op het nieuws 

over de wreedheden in de wereld dat ons dagelijks bereikt . 

 

Studenten van de Monadnock Waldorf High School in Keene, New Hampshire, hebben 

onlangs meerdere opvoeringen gegeven van Shakespeare’s Macbeth. De relatie van de mens 

met de spirituele wereld in Macbeth kun je op z’n best ‘vaag’ noemen en is er alleen in de 

vorm van de profetieën en de onheilspellende woorden van de drie heksen. Ze kunnen 

worden gezien als het tegenbeeld van nog te ontwikkelen aspecten van de menselijke ziel; 

hun leidster, Hecate, is dan het tegenbeeld van het menselijke ‘Ik’. De profetieën die 

Macbeth ontvangt blijken toch anders uit te komen dan hij verwachtte. Wat een abstract 

idee leek, leidt in de praktijk van het echte leven tot een pijnlijk ontwaken van het 

bewustzijn. Als eerste vindt Lady Macbeth door de dood verlossing uit de innerlijke 

kwellingen en later Macbeth zelf ook. Een doodsproces maakt onderdeel uit van het proces 

van ontwaken van de bewustzijnsziel; misschien niet bij Macbeth zelf, maar dan toch zeker 

bij een aandachtig publiek. 

 

Doodskrachten ondersteunen exact denken 

 

In een voordracht van 26 oktober 1918 spreekt Rudolf Steiner over twee grote mysteries die 

verbonden zijn met de ontwikkeling van de bewustzijnsziel: het mysterie van de dood en het 

mysterie van het kwaad (Symptomatologie in de geschiedenis). De doodskrachten, die ook 

op andere manieren actief zijn in het wereldal, zijn nu beschikbaar voor de mensheid: “het 

helpt u ook bij het exacte denken over belangrijke zaken”. We komen verder door nieuwe 

helderheid in ons denken te ontwikkelen, waardoor het mogelijk wordt het geestzelf, de 

levensgeest en de geestmens te kunnen opnemen. Met het kwaad is het precies hetzelfde: 

we kunnen niet stil blijven staan bij het kwaad om ons heen, maar moeten kijken naar de 

kwade neigingen in onszelf. Rudolf Steiner stelt dat al het menselijk kwaad voortkomt uit 

wat we zelfzucht kunnen noemen. Kwaad doen is natuurlijk heel wat anders; veel van wat 
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plaats vindt op het wereldtoneel wordt veroorzaakt door misvorming van de sociale 

ordening. 

Dat blijkt wel als ik kijk naar CNN of over de laatste wreedheden lees in kranten en op het 

internet. Net zoals anders reageer ik geschokt, met ongeloof en beklemming, maar nu ga ik 

op zoek naar sporen van dit ontwaken van de levende geest. In het begin is dat niet 

eenvoudig. Maar als je dan later op dag een wandeling maakt, en vooral als je zo’n vraagstuk 

een paar nachten met je mee neemt in je slaap, dan kan er iets op gang komen in je 

zielenleven. Dan vraag je je af: Wat gebeurt er nu eigenlijk met de mensheid? Waarom 

worden we bestookt met zoveel doodservaringen en vaak ook zoveel kwaad? Waarom zijn 

zoveel mensen niet langer menselijk? 

 

Waartoe we nu op aarde zijn 

 

Hierdoor begon ik vragen te stellen over het geweten. Voor mij heeft het geweten te maken 

met het innerlijke kompas dat aangeeft in welke richting je je handelingen (en je gedachten 

en gevoelens) kunt beoordelen. Zelfs een jong kind laat vaak al een opmerkelijke vaardigheid 

zien als het spreekt vanuit deze zetel van het geweten, bijvoorbeeld als het zegt: “Sorry 

mama, ik vind het erg dat ik je lievelingskopje heb gebroken”. Als een kind van drie kan 

luisteren naar deze innerlijke stem, waarom kunnen wij dat dan niet? 

De gemakkelijke weg is om de knop om te draaien als het nieuws komt en om de krant niet 

meer op te rapen. Ik voel echter dat er een reden is voor mijn aanwezigheid op aarde en in 

deze tijd en ik voel een innerlijke plicht om betrokken te blijven en te bevestigen dat ook ik 

onderdeel ben van deze wereld en daardoor medeverantwoordelijkheid draag voor de 

toestand van de mensheid. Als ik betrokken ben, dan raakt het mij diep wat er is gebeurd in 

Missouri en in Parijs. 

Ik kom vanbinnen in opstand bij al die vele uitingen van racisme, dat tegenwoordig nog zo 

duidelijk aanwezig is (en niet alleen op sommige scholen). Mijn hart doet zeer als ik zie dat 

vrienden en buren lijden onder de gevolgen van drugs en verslaving. Uit deze strijd verrijst 

iets dat we de stem van het geweten kunnen noemen. 

Vele jaren geleden besloot ik leraar te worden, en nog steeds ben ik medewerker aan de 

Faculteit Onderwijskunde van Antioch Universiteit in New England, omdat onderwijs in al 

zijn verschijningsvormen meer nodig is dan ooit. Door te leren ga je dingen vanuit andere 

invalshoeken benaderen, dring je door tot diepere lagen van betekenis en ontwikkel je 

inzicht. Het is prima om ergens passie voor te hebben, maar die passie moet wel worden 

gematigd (of verrijkt) door kennis. Is het niet verbazend dat door de tijden heen daden van 
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geweld zijn verricht en zelfs oorlogen zijn gevoerd in de naam van de ene religie of de 

andere? Het lijkt dat we vergeten zijn dat de stem van God ook gehoord kan worden in de 

roerselen van het menselijk geweten. 

 

Het eeuwige zien in anderen 

 

Het lijkt erop dat we als mensheid nu worden uitgedaagd om te ontwaken en te zien dat we 

allemaal samen in deze toestand zitten. Elke keer dat we iemand veroordelen (en dat doen 

we als studiegenoten in de antroposofie ook) dan komen we op een pad dat bergafwaarts 

kan voeren … We moeten bij elkaar komen met de wil om te luisteren naar de stem van hen 

die anders zijn dan wij en naar hun afwijkende visies. Tolerantie is een eerste stap, die nodig 

is, maar die niet voldoende is. Mens-zijn betekent dat we ons inspannen om te zien en te 

beleven dat het universele, het eeuwige in de ander leeft. Voor dat pad geeft Rudolf Steiner 

aan het slot van de boven aangehaalde voordracht een paar praktische oefeningen die ons 

verder helpen bij het creëren van een nieuwe, meer menselijke cultuur op onze aarde: 

We moeten leren om het wezen van de ander te zien via zijn of haar beeldnatuur en door 

oprechte belangstelling te tonen voor die ander. 

We moeten de vaardigheid ontwikkelen om degene naast ons te voelen en te ervaren via 

het gesproken woord. Het gaat daarbij niet om de letterlijke woorden, maar meer om het 

aanvoelen van de intenties van de ziel waar deze woorden vandaan komen, om de kleur van 

de woorden. Dat wordt een nieuwe luistervaardigheid. 

Dan kun je ook de gevoelsreacties van de ander gaan waarnemen op zo’n manier dat je 

eigen ademhaling erdoor verandert: je ademt anders bij de ene persoon dan bij de andere. 

Tot slot, het meest ingewikkeld om je voor te stellen, is er de uitspraak dat je op het gebied 

van de wil kunt leren om de handelingen van anderen te ‘verteren’, dat je die zo kunt 

verwerken dat ze leiden tot een nieuw soort begrijpen van de andere mens. 

Dit is precies wat op een profetische manier aanwezig is in veel van de drama’s van 

Shakespeare. En het gaat over het moderne dilemma: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we 

steeds verder komen in onze ontwikkeling van een steeds groter bewustzijn van onze 

universele menselijkheid? De dood en zelfs de aanwezigheid van het kwaad op deze aarde 

zijn in feite wijze leraren die het menselijke geweten wakker schudden en ons helpen op het 

pad naar mens-zijn.  

Hoewel we dwalend door het leven gaan, kunnen we ons steeds weer sterken aan ons 

streven:  
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“Mefistofeles:  

Ik wed met u van niet! en slecht liggen uw kansen! 

Als u er geen bezwaar tegen heeft 

laat ik hem naar mijn pijpen dansen. 

 

De Heer: 

Zolang als hij op aarde leeft, 

zolang is het je niet verboden. 

De mens, hij dwaalt zolang hij streeft.”  

(Faust, Proloog in de hemel, vertaling Ard Posthuma, 2001). 

 

Torin M. Finser, voorzitter van de Antroposofische Vereniging in Amerika. 

(De volledige versie van dit artikel is gepubliceerd in Being human, maart 2016). 

 

(Gepubliceerd in Anthroposophy Worldwide No. 3, maart 2016, werkvertaling voor intern 

gebruik in de Antroposofische Vereniging door Nico Landsman, september 2016) 

 


