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Figuur a: Illustratie bij een lezing van Rudolf Steiner op 22 november 1907 in Basel, voor de leden van de Theosofische 

Vereniging. Het is niet zeker of deze tekening echt van Steiners hand is, maar volgens de heer Kugler van de Rudolf Steiner 

Nachlassverwaltung is het in ieder geval een getrouwe kopie van Steiners tekening.
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
Begeleidende tekst: Von dem Punkte der Atlantische Zeit, wo Europäer und Indianer noch miteinander vereint waren, weiter 

zurückgehend, kommen wir in eine Zeit wo die Körper des Menschen noch verhältmäszig weich, von gallertatigen Dichtigkeit 

war. Da sehen wir wieder Wesen sich abzweigen und zurückbleiben. Diese Wesen entwickeln sich weiter, aber in absteigende 

Linie, und aus ihnen entsteht das Affengeseschlecht.Wir dürfen nicht sagen, der Mensch stamme vom Affen ab, sondern beide. 

Menschen und Affen, stammen von einere Form ab, die aber eine ganz andere Gestalt hatte als die Affen und heutigen 

Menschen. Die Abzweigung erfolgte von einem Punkte, wo diese Uniform die Möglichkeit hatte, einerseits aufsteigen zum 

Menschen und andreseits hinunterzufallen, zum Zerrbilde des Menschen zu werden' (Cit. Rapport Commissie van Baarda, 411-

412, bron illustratie Peter Bierl, Reinkarnation und Karma als Grundlagen der Erziehung; Rudolf Steiners Anthroposophie und 

die Waldorfpädagogik, DDS Zeitschrift der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landesverband Bayern, mei 2007, 

http://www.gew-bayern.de/uploads/media/DDS_2007_5_GES.pdf). 
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Inleiding 
 
Op een forum voor oud-leerlingen van de vrijeschool vroeg iemand zich af 
waarom je op de vrijeschool nooit een gedegen inleiding krijgt in het 
gedachtegoed van de antroposofie zelf en haar grondlegger Rudolf Steiner 
(1861, Donji Kraljevec, Oostenrijk-Hongarije - 1925, Dornach, Zwitserland), 
filosoof, medium, ziener, mysticus, Goethekenner (zijn oorspronkelijke vak), 
Messias, ‘Ingewijde’, (pseudo) wetenschapper, pedagoog, estheticus, 
landbouwdeskundige, sekteleider en nog veel meer. 
Dat is een hele goede vraag en inderdaad opmerkelijk. Ik heb me daar ook pas 
sinds de laatste jaren in verdiept. Ik ben er niet positiever over gaan denken, al 
heb ik dit bizarre gedachtegoed heel lang het voordeel van de twijfel gegeven. Ik 
ben er voor een gedeelte mee opgegroeid en heb zelf op de vrijeschool gezeten 
(alleen lagere school, waar ik goede herinneringen aan heb). Thuis gebruikten 
we biologisch-dynamische producten en we hadden een abonnement op de 
‘Jonas’, een niet meer bestaand liberaal en gematigd antroposofisch tijdschrift en 
opinieblad. Toen er midden jaren negentig verhalen2 in de Volkskrant en de 
Groene Amsterdammer verschenen over racisme in het onderwijs op vrijescholen 
was ik aan een kant verrast, maar terugdenkend aan mijn eigen ervaringen, had 
ik toch het bange vermoeden dat het waar zou kunnen zijn. De reactie ‘Als jij 
Rudolf Steiner echt zou begrijpen, zou je zijn visie wel onderschrijven’ uit de 
hoek van de orthodoxe antroposofen naar met name de schrijfster van een 
kritische brochure over racisme op de vrijeschool, Toos Jeurissen, kwam mij 
pijnlijk bekend voor (zo wordt er namelijk veelal in die wereld geredeneerd). 
Verder herinnerde ik mij dat mijn broer van een stagiair van de lerarenopleiding 
ooit gehoord had dat ‘negers dikke lippen hebben en dus geen wijsheid bezitten’. 
Maar goed, dat was een tijdelijke kracht en zei dus niet zoveel over mijn school. 
Toen dus deze verontrustende berichten kwamen, was het voor mij nog van: 
‘Ach, die gekke sofen. Er zitten soms wat vreemde figuren tussen’. Toch wilde ik 
wel weten hoe het echt zat. Mijn nieuwsgierigheid was gewekt en ik besloot me 
er meer in te verdiepen. Aanvankelijk ben ik met welwillendheid en enige 
relativering in de wondere wereld van Steiner en de antroposofie gestapt, 
evenals de aanverwante theosofie van Helena Blavatsky. Gezien sommige 
ervaringen en observaties uit het verleden stoorde ik me soms aan de bij tijd en 
wijle rigide dogmatiek van antroposofen. En hoewel ik soms wel een beetje 
lacherig van ze werd, droeg ik ze geen kwaad hart toe.  
Geleidelijk aan is het beeld voor mij gekanteld. Na gedurende een paar jaar, 
soms intensief lezen, dan weer lange tussenpauzes, is voor mij gebleken dat de 
antroposofie als levensfilosofie een ernstig racismeprobleem heeft. Het bleek nog 
erger dan verwacht. Het racisme bleek in het totale wereldbeeld van de 
antroposofie een prominentere rol te spelen dan de onderzoekscommissie 
‘Antroposofie en het vraagstuk van de rassen’, onder leiding van de jurist Ted 
van Baarda doet suggereren. Deze commissie was in opdracht van de AViN in het 
leven geroepen om het gedachtegoed van Steiner na de almaar toenemende 
negatieve publiciteit, op racistische uitspraken juridisch tegen het licht te houden 
en was in 2000 met een lijvig rapport gekomen. Er waren zestien uitspraken 
gevonden die als ‘ernstig discriminerend naar de huidige maatstaven’ werden 
bevonden (en een groter aantal als ernstig stigmatiserend). Maar de commissie 
stelde ook dat er bij Steiner ‘geen sprake is van rassenleer’. Bij beide conclusies 

                                                 
2 de kwesties van de verontruste vrijeschoolouders Angelique Oprinsen en Toos Jeurissen, die van de kant van de 
Antroposofische Vereniging in Nederland slechts op een muur van onwil en afwijzing stuitten 
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heb ik, zacht uitgedrukt, ernstig mijn twijfels. Steiners gepubliceerde en 
geautoriseerde voordrachtencyclus uit 1910 ‘Die Mission Einzelner Volksseelen’, 
in Nederland meestal kortweg ‘De Volkszielen’ genoemd, bevat alleen al meer 
dan zestien discriminerende uitspraken (recent in het Nederlands weer 
uitgegeven onder de titel, ‘De Volkeren van Europa’, Pentagon, 2006). Deze titel 
doet niet dadelijk vermoeden dat het hier eigenlijk gaat om Steiners meest 
beruchte verhandeling over mensenrassen. Ik denk dat het zinloos is om ze de 
racistische uitlatingen te gaan tellen, daarvoor zijn het er simpelweg te veel. 
Bovendien gaat het bij een filologische analyse niet om de kwantitatieve, maar 
om de kwalitatieve weging van een tekst. Dat is mijn belangrijkste bezwaar 
tegen de methode die de Commissie van Baarda heeft toegepast. Turven hoe 
vaak er iets strafbaars wordt gezegd, is wellicht juridisch zinvol, maar is geen 
tekstanalyse. Sinds wanneer is het huidige Nederlandse wetboek van strafrecht 
relevant voor Rudolf Steiner? Geldt hooguit voor antroposofen die nu klakkeloos 
uitspraken zouden overnemen (wat overigens wel veel gebeurt. Dat is dan nog 
wel de bruikbare meerwaarde van dat rapport), maar het lijkt me niet relevant 
voor het antwoord op de vraag of er sprake is voor rassenleer. Bovendien wordt 
het dan ook niet duidelijk waarom Steiner iets zegt, alleen dat hij het zegt. Op 
die manier kan je even goed de bewering inbrengen dat het om een aantal 
ontsporingen van Rudolf Steiner en niet om een integraal onderdeel van zijn 
totaalvisie. Dat is precies wat de commissie doet. In die zin is het  lijvige rapport 
meer een rookgordijn dan dat het verklaart en analyseert. Laten we het erop 
houden dat Steiners betoog in essentie racistisch is, al spreekt hij de belofte uit 
dat de mens in de toekomst uiteindelijk zal uitstijgen boven de rasverschillen. 
Maar het feit dat deze rasverschillen worden onderscheiden, is al racistisch. 
Zowel naar ‘de huidige maatstaven’ als naar de maatstaven in de tijd waarin 
Steiner zijn rassenleer formuleerde (1910). Op basis van ‘De Volkszielen’ alleen 
al kan je stellen dat er wel degelijk sprake is van rassenleer. Dan heb ik het nog 
niet eens over de rest van zijn oeuvre, al spant ‘De Volkszielen’ wel de kroon. 
Naast het inventariseren heeft de commissie zeker ook een aardige 
verdienstelijke historische schets gegeven van de tijd waarin Steiner leefde en 
welke stereotiepe ideeën er toen gemeengoed waren. Maar dan nog, hun 
conclusies kan ik niet delen. Geplaatst in zijn tijd kun je wat dit aspect betreft, 
Steiner als aartsreactionair bestempelen. 
 
Een ander interessant aspect van het rapport van Baarda; Steiner wordt 
vergeleken met Friedrich Nietzsche en Albert Schweitzer. Zoiets zal je 
waarschijnlijk nooit aantreffen in een niet-antroposofische studie. Mijns inziens is 
dat appels met peren vergelijken. Beter hadden ze Steiner kunnen vergelijken 
met Helena Blavatsky (alleszins te rechtvaardigen) of de grondleggers van de 
ariosofie, Georg Lanz von Liebenfels en Guido von Lizst. Steiner heeft deze 
radicale racisten zelfs goed gekend en er zijn zeker parallellen met hun werk te 
vinden, zij het dat hun relatie tamelijk gecompliceerd was (lopen de meningen 
over uiteen). Of met Houston Stuart Chamberlain. Allen mystici en geen filosofen 
(net als Steiner, al zijn werk na ‘Filosofie der Vrijheid’ is eerder mystiek of 
esoterisch te noemen dan filosofisch) en allemaal puttend uit een zelfde soort 
gedachtegoed over rassen en reïncarnatie (afkomstig van Helena Blavatsky). 
Tegen de achtergrond van deze figuren zou Steiner nog gunstig afsteken. 
Interessant is ook om kennis te nemen van wat Steiner onder wetenschap 
verstond. Bij Steiner lag de definitie veel ruimer dan bij de ‘normale 
wetenschap’. Zijn vermogen tot ’schouwen’ in de bovenzinnelijke wereld noemde 
Steiner geesteswetenschap (dus niet te verwarren met het hedendaagse begrip 
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geesteswetenschappen op universiteiten, waar vooral de vakgebieden filosofie en 
theologie onder vallen). Het bestuderen van paranormale verschijnselen of het 
aanschouwen van hogere niet-materiële werelden was voor Steiner net zo goed 
wetenschap. Ook nu nog leidt dit soms tot de nodige begripsverwarring tussen 
antroposofen en niet-antroposofen. Dit zal ook blijken uit de vele artikelen waar 
naar verwezen wordt. Antroposofen noemen sneller iets wetenschap dan niet-
antroposofen. Zelfs uit de beschouwingen over het Van Baarda rapport blijkt dat 
er sprake is van deze begripsverwarring, al pretendeert de Commissie Van 
Baarda strikt wetenschappelijk te zijn naar de hedendaagse maatstaven. 
Een van de kwalijkste kanten van het rapport Van Baarda, los van het feit dat 
het mijns inziens slechts probeert zoveel mogelijk Steiners reputatie op te 
schonen, zijn de scherpe verwijten aan het adres van verschillende critici, vooral 
ook naar degenen die in gesprek met mensen vanuit de antroposofische 
beweging willen blijven. Iemand die daarover kan meepraten, is bijvoorbeeld 
Toos Jeurissen, die in haar brochure ‘Uit de Vrije School geklapt’ kritiek uit op de 
racistische uitlatingen van Steiner. Vaak benoemen antroposofen kritiek op 
Steiners werk als oppervlakkig of wordt beweerd dat teksten verkeerd zijn 
geciteerd of uit hun verband zijn gerukt. 
Als zelfs een commissie (Van Baarda) die zichzelf als wetenschappelijk profileert 
met dit soort beschuldigingen komt en daarmee de integriteit van de critici in 
twijfel trekt, moet ze ook met bewijzen komen. Daar is de Commissie Van 
Baarda niet in geslaagd. Dat maakt het rapport er niet geloofwaardiger op, al 
lijkt het door de omvang en het aantal geraadpleegde bronnen nog zo degelijk. 
Niet geloofwaardig en ook niet erg sympathiek. Dit geldt zeker voor de 
behandeling van Jeurissen, die voor een korte brochure goed en degelijk werk 
heeft geleverd. Binnen de Nederlandse context zelfs baanbrekend. Bovendien is 
Jeurissen al te zeer bereid de dialoog aan te gaan. Dat deed ze ook met haar 
contact met de Flensburger Hefte. Qua bronnen steunt haar verhaal sterk op de 
publicaties van dat antroposofisch tijdschrift. Daarover meldt het Van Baarda 
rapport niets. Het blijft dus onduidelijk of de onderzoekscommissie ook 
vraagtekens heeft bij het werk van deze kritische antroposofen in Duitsland. 
Indirect wordt er gesuggereerd dat het werk van Thomas Höfer en Bernd Hansen 
ook gebaseerd is op selectief citeren en het uit hun verband halen van uitspraken 
van Rudolf Steiner, tenzij Jeurissen deze inmiddels   vooraanstaande 
antroposofische nieuwlichters ook verkeerd citeert (daarover trouwens ook geen 
woord, het lijkt erop alsof dit onderwerp gemeden wordt). Maar Jeurissen krijgt 
dus de volle laag en over de Flensburger Hefte geen woord, terwijl meer dan de 
helft van haar betoog op hun bevindingen is gebaseerd. De commissie doet 
Jeurissen echter bijna af als niet relevant. Opmerkelijk, want naar aanleiding van 
haar brochure kwam de discussie pas echt goed op gang en werd de Commissie 
Van Baarda samengesteld om het werk van Steiner op racisme door te lichten. 
Men blijft echter ontkennen dat de antroposofie en de denkbeelden van Rudolf 
Steiner een ernstig racismeprobleem hebben. 
 
Terug naar Rudolf Steiners werk. Multatuli en Conrad hadden al ruimschoots voor 
Steiners ’Die Mission einzelner Volksseelen’ hun meesterwerken geschreven en 
de eerste kritiek op het kolonialisme had al het levenslicht gezien. In dit verband 
interessant om alvast te wijzen op het artikel van Jan Willem de Groot, die 
aantoont dat Steiners rassenleer voor een groot deel leunt op de theorie van het 
schedelmeten van Carl Gustav Carus (1789-1869), opgetekend in zijn 
‘Denkschrift’ (1849). Midden negentiende eeuw al een achterhaald fossiel, laat 
staan in 1910, toen Steiner zijn beruchte cyclus over volkszielen voordroeg in 
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Zweden. Steiners ‘wetenschappelijke onderbouwing’ liep toen al een beetje 
achter. Dit geldt trouwens ook voor zijn visie op de evolutietheorie, die sterk 
leunde op de toen ook al gedateerde recapitulatieleer van Ernst Haeckel, in 
plaats van Darwin, ook een belangrijke bron voor zijn rassenleer3. 
 
In Duitsland heeft justitie onlangs (2007) beperkingen en voorwaarden gesteld 
aan publicatie en verspreiding van ‘De Volkszielen’ (moet vanaf nu geannoteerd 
en met een inlegblad). Ook in Zwitserland is er op dit moment een zaak onder de 
rechter wat betreft antisemitisme in het werk van Steiner. Dit geeft toch een 
ander beeld dan wat de AViN en de Commissie Van Baarda het publiek 
voorschotelt. Het internationale debat vind ik overigens ook een gemiste kans 
van de Commissie Van Baarda, want dit is natuurlijk niet een kwestie die zich tot 
Nederland beperkt. Vooral in Duitsland wordt het debat veel intensiever gevoerd. 
Maar ook in Zwitserland, Canada en de Verenigde Staten speelt deze kwestie. 
Zowel de discussie als verschillende rechtszaken pakken niet allemaal in het 
voordeel van de locale antroposofen en Rudolf Steiner uit. Nu zijn de meeste van 
deze zaken van recenter datum dan het Van Baarda rapport, maar toch, ook 
toen speelden deze kwesties in het buitenland. Genoemd is al de kring rond 
Thomas Höfer en de Flensburger Hefte, van waaruit overigens moedige en 
lovenswaardige pogingen zijn ondernomen om de antroposofie daadwerkelijk te 
zuiveren van racisme (in plaats van simpelweg te ontkennen dat er sprake is van 
rassenleer). Zoals verwoord in hun publicatie ‘Antroposophie und Rassismus’:  
 

‘Onder de uitspraken van Steiner bevinden zich enkele die door niets meer 
te rechtvaardigen zijn en waar men zich consequent van zou moeten 
distantiëren. Wij zijn ons ervan bewust dat dit pijnlijk kan zijn, maar we 
menen dat het noodzakelijk is en dat het ook in de bedoeling lag van 
Steiner, die er immers telkens weer toe opgeroepen heeft zijn uitspraken 
te onderzoeken. Wij hebben niets anders gedaan dan aan deze oproep 
gehoor te geven.’4  

 
Er is dus echt wel iets aan de hand met het antroposofische gedachtegoed. 
Ondanks wat op de website van de Antroposofische Vereniging in Nederland 
staat te lezen: 
 

‘De commissie bracht in april 2000 in haar eindrapport de conclusies van 
het in opdracht van de Antroposofische Vereniging gehouden onderzoek 
uit. Zij concludeerde dat er in het werk van Rudolf Steiner ‘géén sprake is 
van een rassenleer noch van uitspraken die zijn gedaan met het oogmerk 
om personen of groepen te beledigen wegens ras en die daarom racistisch 
genoemd kunnen worden.’ 
 
‘In totaal heeft de commissie op deze manier 245 relevante citaten uit het 
89.000 pagina’s tellende verzameld werk van Steiner onderzocht. Op die 
manier beoordeeld bevat het werk volgens de commissie een klein aantal 
uitspraken die naar de huidige maatstaven een discriminerend karakter 
dragen of die als discriminerend kunnen worden ervaren. Zestien van de 
245 onderzochte uitspraken zouden - wanneer ze in deze tijd op eigen 

                                                 
3 Hulspas en Nienhuys, p. 157 
4 geciteerd uit Jeurissen in de Groene Amsterdammer van 5-2-1997 
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gezag in het openbaar worden uitgedragen - strafbaar zijn wegens 
discriminatie, meent de commissie.5 

 

Ik zal hier de vraagstelling van de commissie weergeven: 
 

1. Bevat de antroposofie een rassenleer? 
2. Zijn er in het werk van Rudolf Steiner uitlatingen te vinden die erop duiden 

dat er sprake is van discriminatie naar ras?  
3. Zijn er in de werken van Nederlandse aanhangers van Rudolf Steiner 

elementen van rassendiscriminatie te vinden? (eindrapport p. 14)  
 
Dan nu de categorieën die de commissie hanteerde (overgenomen uit de 
conclusies, p. 690-704): 
 

1. Citaten waarbij de inhoud of formulering van dien aard is dat er, indien ze 
door een hedendaagse auteur verkondigd zouden worden, sprake is van 
discriminatie van een zodanige ernst, dat er waarschijnlijk een strafbaar 
feit zou worden begaan (onder categorie 1 vielen de zestien bovenstaande 
uitspraken)  

2. Citaten waarbij er: hetzij sprake is van een lichte vorm van discriminatie 
als gevolg van een tijdgebonden en gedateerde woordkeuze, hetzij geen 
sprake van discriminatie, maar waarbij er gemakkelijk het misverstand 
kan ontstaan dat er wél sprake is van discriminatie (...) een grondige 
kennis van de antroposofie is noodzakelijk om het betreffende citaat te 
kunnen duiden (de commissie rekende 66 citaten tot deze categorie, waar 
overigens ook het grootste deel van de door mij aangehaalde citaten uit 
de Volkszielen onder vallen).  

3. Citaten waarbij geen sprake is van discriminatie (80 citaten die door de 
commissie zijn onderzocht en beoordeeld).  

 
Wat mij betreft is de tweede categorie de meest interessante. Dat de eerder 
genoemde zestien uitspraken grof zijn, zullen de meeste mensen na lezing (zie 
volgende pagina) wel mee instemmen. De tweede categorie, waarbij gesteld 
wordt dat een grondige kennis van de antroposofie noodzakelijk is om een citaat 
te kunnen duiden, is wat mij betreft doorslaggevend. Juist als je die passages 
van Steiner in de context van de antroposofie als geheel plaatst (wat ik gedaan 
heb), blijkt steeds meer dat er wel sprake is van een structurele rassenleer. Ik 
ben het dus eens met de commissie dat je die passages alleen in het licht van de 
antroposofie kunt begrijpen, maar dan wordt juist het structurele racisme 
zichtbaar. Het pleit de antroposofie dus allerminst vrij. Zie hier mijn belangrijkste 
verschil van inzicht met de commissie van Baarda. Ook de uitspraken over 
rassen uit de vierde en de zesde lezing van ‘Die Mission einzelner Volksseelen’ 
zijn ingedeeld in deze categorie. Maar deze laten juist de kern van Steiners 
rassenleer zien. Deze is in het rapport niet duidelijk zichtbaar gemaakt en zelfs 
buiten de eindconclusies gehouden. 
Om kort te gaan, waar het rapport de racistische uitspraken juist heeft 
geïsoleerd van de rest van de antroposofie, zal ik een aantal cruciale passages 
weer terugbrengen in de oorspronkelijke samenhang en laten zien wat de impact 
van het geheel is op de totale antroposofie. 
 

                                                 
5 Na te lezen op http://www.antroposofie.nl/avin/antroposofie/themas/ms/thema20/ 
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Ernstig discriminerend 
 
De zestien citaten6 van Rudolf Steiner die door de Van Baarda-commissie7 
in de eerste categorie zijn geplaatst (d.w.z. ‘ernstig discriminerend' en volgens 
de huidige Nederlandse wet wellicht strafbaar). 
 

1. Lezing over evolutie, 10 augustus 1928, Stuttgart  
 

‘Er kwamen tijden dat de lucht zich meer van het water had gereinigd, waar 
de klimaatsverhoudingen anders waren geworden, daar paste het 
achtergeblevene niet meer in. Zulke groepen van mensen, bij wie het 
bottenstelsel om zo te zeggen uitgestreden was, bleven dan als 
gedegenereerde mensenrassen achter. Zij konden geen plek meer vinden 
binnen de verhoudingen van de post-Atlantische tijd; en de laatste 
overblijfselen daarvan zijn de Amerikaanse indianen. Ze waren 
gedegenereerd. En ook diegenen bleven achter, bij wie niet alleen het 
bottenstelsel niet snel genoeg verhardde, maar ook het systeem, dat aan de 
voeding daarvan ten grondslag ligt, dat door de krachten van het etherische 
lichaam gecontroleerd wordt, zoals het bottenstelsel door de krachten van het 
fysieke lichaam gecontroleerd wordt. De laatste overblijfselen van die 
mensengroepen, bij wie het voedingssysteem verhard is, vormen 
tegenwoordig het zwarte ras. En dan zijn er ook mensen, die gedegenereerd 
zijn omdat hun zenuwenstelsel in een vroeger stadium is verhard en niet lang 
genoeg zacht bleef, om tot werktuig te kunnen worden van een hoger 
denkstelsel - daar zijn de Maleisische rassen de laatste overblijfselen van. 
Daarom treft u bij hen bepaalde driften en instincten, bepaalde neigingen tot 
zinnelijke instincten. En tot slot zijn er ook mensen, bij wie in een bepaald 
stadium het Ik in het bloed, in de veruiterlijkte uitdrukking van dat Ik, is 
verhard, als we dat zo zouden mogen zeggen. Deze mensen, die - symbolisch 
gesproken - zo verhard zijn in het bloed, hebben hun laatste nakomelingen in 
het Mongolische ras. 

 
Oordeel commissie: ´In dit citaat worden verschillende rassen getypeerd op een 
wijze die bezwaarlijk is. Dit geldt in het bijzonder voor Steiners opmerking over 
de Amerikaanse indianen. 
 
 

2. Lezing voor arbeiders, 3 maart 1923, Dornach  
 

‘Wijzelf, in Europa, noemen ons het witte ras. Als we overgaan naar Azië, is 
daar hoofdzakelijk het gele ras. En als we naar Afrika overgaan, hebben we 
daar het zwarte ras. Dat zijn ook de oorspronkelijke rassen. Al het andere, 
wat in die streken leeft, berust op immigratie. Dus we vragen ons af: wat 

                                                 
6 Bron: Antroposofie en het vraagstuk van de rassen, eindonderzoek van de onderzoekscommissie, Zeist, 2000 

© René Zwaap / De Groene Amsterdammer 

 
7 Het bestuur van de Antroposofische Vereniging in Nederland heeft in 1997 een onderzoek naar de beschuldigingen van 
racisme in Steiners werk laten instellen. Dit onderzoek naar het onderwerp 'Antroposofie en het vraagstuk van de rassen' werd 

uitgevoerd door een commissie, uitsluitend bestaande uit antroposofen, onder voorzitterschap van de jurist dr. Th. A. van 

Baarda. 
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behoort van deze delen van de aarde aan welke rassen toe? Zo moeten we 
toch vaststellen: tot Azië behoren de gele rassen, de Mongolen, het 
Mongoolse ras, en tot Europa behoort het witte of Kaukasische ras, en tot 
Afrika behoort het zwarte ras of de negerrassen. Het negerras hoort niet in 
Europa, en het is natuurlijk ongehoord (Es ist natürlich ein Unfug) dat het 
tegenwoordig in Europa zo'n grote rol speelt. 

 
Oordeel commissie: ´Met het woord ‘Unfug' gebruikt Steiner een afkeurende 
morele kwalificatie. Die kwalificatie heeft betrekking op ‘so eine grosse Rolle' van 
zwarten in Europa, die niet anders wordt gemotiveerd dan met de opmerking dat 
de verscheidene raciale groeperingen thuis horen op het door hen van oudsher 
bewoonde gedeelte. 
 
 

3. Lezing voor arbeiders, 3 maart 1923, Dornach  
  

‘Laat ons nu de zwarten in Afrika in ogenschouw nemen. Deze zwarten in 
Afrika hebben als kenmerkende eigenschap, dat zij al het licht en al de 
warmte in het wereldruim opzuigen. Ze nemen dat allemaal op. En dit licht en 
deze warmte in het wereldruim, kan niet door het hele lichaam heen, omdat 
een mens altijd een mens is, zelfs als hij zwart is. Het gaat niet door het hele 
lichaam heen, maar houdt zich op aan de oppervlakte van de huid, en daar 
wordt de huid dan zelf zwart. Dus de Afrikaanse zwarte is een mens die 
zoveel mogelijk warmte en licht van het wereldruim opneemt en in zich 
verwerkt. 

 
Oordeel commissie: ´Het lijkt of Steiner met de zin: ‘weil ja der Mensch immer 
ein Mensch ist, selbst wenn er ein Schwarzer ist' aan zijn gehoor meende te 
moeten uitleggen dat negers ook mensen zijn, omdat het zich wellicht bij 
zwarten in Afrika exotische, onderontwikkelde volksstammen voorstelde. Het lijdt 
echter geen twijfel, dat de lezer die deze uitspraak 75 jaar na dato leest, de 
betreffende zinsneden als ernstig beledigend kan ervaren. 
 
 

4. Lezing voor arbeiders, 3 maart 1923, Dornach  
 

‘Toen de gelen naar het oosten trokken, werden ze bruin. Daar ontstonden 
toen de Maleisers, die werden bruin. Waarom? Ja, waarom werden ze bruin? 
Wel, als ze geel zijn, werpen ze een bepaalde graad van licht terug; het 
andere nemen ze op. Toen ze bruin werden door de andere manier waarop ze 
onder de zon leefden, omdat ze van een ander deel van de aarde kwamen, 
dan werpen ze minder licht terug. Ze nemen meer licht in zich op. Dus deze 
bruine Maleisiërs zijn weggetrokken Mongolen, die echter nu, omdat de zon 
anders op hen inwerkte, eraan wennen meer licht en warmte in zich op te 
nemen. Bedenkt u echter, dat zij daar de natuur niet voor hebben. Ze hebben 
zich al aangeleerd, over een dergelijk bottenstelsel te beschikken, dat ze 
maar een bepaalde graad van warmte kunnen opnemen. Ze hebben niet de 
natuur zoveel warmte op te nemen, die ze nu als Maleisiërs opnemen. Het 
gevolg daarvan is, dat ze beginnen onbruikbare mensen te worden, dat ze 
beginnen mensen te worden bij wie het menselijk lichaam verbrokkelt, 
waarvan het lichaam afsterft. Dat is inderdaad bij de Maleisische bevolking 
het geval. Die sterft aan de zon. Die sterft aan de oostelijkheid. Zodat men 
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kan zeggen: terwijl de gelen, de Mongolen, nog in hun volle kracht zijn, zijn 
de Maleisiërs al een uitstervend ras. Ze sterven uit. 
Toen de negers (...) naar het westen trokken, toen konden ze niet zoveel licht 
en warmte meer opnemen als in hun Afrika. Daar kwam hen minder licht en 
warmte toe. (...) Daardoor werden ze koperrood, werden indianen. Dat werd 
veroorzaakt door het feit dat ze nu wat licht en warmte terugwierpen. Dat 
glanst dan zo koperrood. Dat konden ze niet uithouden. Daardoor sterven ze 
als indianen in het westen uit, vormen ze weer een ondergaand ras, sterven 
ze aan hun eigen natuur, die te weinig licht en warmte krijgt, sterven aan het 
aardse. 

 
Oordeel commissie: ´Het is opmerkelijk dat Steiner hier zowel de Maleisiërs als 
de indianen een uitstervend ras noemt dat ten onder zal gaan. Voor beide rassen 
is dat een onjuiste bewering. In dit citaat komen verschillende bezwaarlijke 
formuleringen voor. Voor de commissie was de woordkeuze ‘unbrauchbare 
Menschen' doorslaggevend. Het is principieel in strijd met de rechten van de 
mens om überhaupt te spreken van onbruikbare mensen. 
 
 

5. Lezing voor arbeiders, 3 maart 1923, Dornach  
 

‘Ziet u, zo heeft de zaak zich ontwikkeld, dat er vijf rassen ontstonden. Men 
kan zeggen: in het midden wit, zwart en geel, en als een zijtak van het 
zwarte koperrood, en als zijtak van geel het bruine - dat zijn altijd de 
uitstervende delen. De witten zijn eigenlijk zij die het menselijke in zich 
ontwikkelen. 

 
Oordeel commissie: ´Hier richten de bezwaren zich tegen de volzin waar wordt 
gesproken over uitstervende aftakkingen van rassen, waarmee kennelijk het 
‘Maleise' en het ‘indiaanse ras' zijn bedoeld. Steiner geeft een beschrijving 
waarin het blanke ras er gunstiger van af komt dan de andere rassen die door 
hem beschreven worden. 
 
 

6. Lezing voor arbeiders, 3 maart 1923, Dornach  
  

‘Aan de ene kant heb je het zwarte ras, dat het meest aards is. Als dit naar 
het westen trekt, sterft het uit. Dan heb je het gele ras, dat tussen de aarde 
en de al-wereld staat. Als dit naar het oosten trekt, wordt het bruin, als het 
zich te veel in de al-wereld verspreidt, sterft het uit. Het witte ras is het 
toekomstige, het meest aan geest scheppende ras. Toen het naar India trok, 
creëerde het de innerlijke, poëtische, dichterlijke en geestelijke Indische 
cultuur. Nu ze naar het westen trekt, zal het een geestelijkheid uitbeelden, 
die niet zozeer de innerlijke mens ontroert als wel de uiterlijke wereld in zijn 
geestelijkheid opneemt. 

 
Oordeel commissie: ´Verschillende passages in dit citaat zijn bezwaarlijk en voor 
misverstanden vatbaar omdat ook hier sprake is van een beschrijving waarin de 
blanken er beter van af komen. De gedachte dat Steiner hier een rassenleer 
bepleit, inclusief de superioriteit van het blanke ras, is echter onjuist, omdat zijn 
reïncarnatiegedachte de idee dat het ene ras superieur zou zijn aan het andere 
doorbreekt. 
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7. Lezing 15 juni 1915, Düsseldorf  
 

‘Terwijl bij de Slavische volkeren persoonlijkheden als Tolstoj optreden, die 
schoon en groot, vanuit de spirituele ziel, de ontwikkeling proberen te 
stimuleren, probeert het Amerikaanse volk ziel en geest op materiële wijze te 
vatten. Daarom vinden we bij hen een sterk materieel spiritualisme en 
spiritisme. De geest wordt door hen op precies dezelfde manier gezocht als 
waarop ze naar fysische waarheden zoeken. Maar precies in de manier van 
zoeken schuilt het verschil. Als u probeert het geestelijke met de ogen te 
zien, dan wordt het parapsychisch en die parapsychische kant heeft zich in 
Amerika sterk ontwikkeld. 
De Amerikaanse volkeren hebben zich te verstaan met een ander 
volkselement, dat uit Atlantis stamt en met psychische capaciteiten is 
uitgerust. Dit volkselement leeft in de negervolkeren. De manier waarop deze 
twee volkeren samenleven, is karakteristiek. Daarom hebben we een 
spiritueel volksdenken in het oosten en een psychisch denken in het westen. 
(...) De spirituele manier is vooruitgang, de psychische terugslag.’ 

 
Oordeel commissie: ´Er wordt een verband gelegd tussen de aard van de cultuur 
en het ras waartoe men behoort. Ook is het bezwaarlijk dat de voormalige 
negerslaven en de blanke kolonisten over een kam worden geschoren. Dit geldt 
des te meer, omdat ‘de' cultuur van de Amerikanen wordt gekarakteriseerd met 
de woorden ‘psychisch' en ‘Rückschlag', terwijl de cultuur van de Slaven wordt 
gekarakteriseerd met de woorden ‘spirituell' en ‘Fortschritt'. 
 
 

8. Lezing 30 december 1922, Dornach  
 

‘Ik ben er persoonlijk van overtuigd, dat als we nog een paar negerromans te 
verwerken krijgen, en we geven die negerromans in de eerste tijd van de 
zwangerschap aan zwangere vrouwen te lezen, dan hoeven er helemaal geen 
zwarten meer naar Europa te komen om voor mulatten te zorgen - dan 
ontstaat puur door het geestelijk lezen van die negerromans een groot aantal 
kinderen in Europa die helemaal grijs zijn, mulattenhaar hebben, die er als 
mulatten uit zullen zien!’ 

 
Oordeel commissie: Bezwaarlijk is Steiners opmerking dat blanke zwangere 
vrouwen mulattenkinderen zouden krijgen indien zij een ‘negerroman' zouden 
lezen. Bovendien wordt de indruk gewekt dat het krijgen van een mulattenkind 
iets ergs is. Het is een verkeerd gekozen voorbeeld, in de context van een 
betoog over gevoelsbelevingen van de moeder tijdens de zwangerschap op de 
ongeboren vrucht. Het voorbeeld is zeer beledigend voor zwarten. 
 
 

9. Uit: Das Christentum als mystische Tatsache und die Mysterien des 
Altertums, 1958, Dornach  

 
‘Moet de volmaakte geest aan dezelfde voorwaarden voldoen als de 
onvolmaakte? Moet Goethe aan dezelfde voorwaarden voldoen als een of 
andere Hottentot? Net zomin een vis lijkt op een aap, zo weinig hebben de 
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omstandigheden van de goetheaanse geest van doen met die van een wilde. 
(...) De geest in Goethe prevaleert boven die in een wilde.’ 

 
Oordeel commissie: Het betoog over de vraag waarom mensen verschillen in 
aangeboren vaardigheden, had niet behoeven te worden geïllustreerd met een 
vergelijking tussen de (blanke) Goethe en de (niet-blanke) Hottentot. 
 
 

10. Lezing 28 oktober 1906, München  
 

‘Laten we de cultuurmens met de wilde vergelijken. De wilde volgt eerst 
zonder welke remmingen dan ook zijn aandriften, zijn begeerte en zijn passie, 
iedere lust. Dan kan hij echter beginnen aan zijn eigen zelf te werken. Tot 
zekere driften zegt hij: blijf; tegen anderen, maak dat je weg komt. Zo houdt 
de menseneter op zijn gelijken op te eten; hij verlaat dan een cultuurstadium 
en wordt een ander. Of hij leert logisch te handelen, hij leert bijvoorbeeld 
ploegen. Daardoor wordt zijn astrale lichaam meer geordend. Vroeger 
bestemden andere machten de mens, nu doet hij het zelf. Het astrale lichaam 
van een Hottentot bestaat uit wilde donkerrode wervelingen, bij een man als 
Schiller in felgroene en gele, bij Franciscus van Assisi in wonderschoon 
blauw.’ 

 
Oordeel commissie: ´Zie commentaar bij 9. Bezwaarlijk is voorts de overtrokken 
verwijzing naar kannibalisme. 
 
 

11. Lezing 21 augustus 1922, Oxford 
 
‘Als men basisprincipes aan het leven ontleent, weten we dat het leven 
veelkoppig is, hoe het Ene zich op zeer verschillende manieren manifesteert. 
Want zelfs de neger moeten we als mens zien, in hem is de menselijke figuur 
op een geheel andere wijze tot uiting gekomen als bij ons.’ 

 
Oordeel commissie: De betekenis van het citaat kan als zeer discriminerend 
worden ervaren. 
 
 

12. Lezing 1 september 1906, Dornach  
 

‘Uiterlijk kan men zich soms alleen maar verbazen over datgene waartoe de 
wereld in staat is. Er is een biografie van Schubert, die het uiterlijk van 
Schubert zo omschrijft alsof Schubert er ongeveer als een neger heeft 
uitgezien. Daar is geen sprake van geweest! Hij had zelfs een heel 
sympathiek gezicht!’  

 
Oordeel commissie: Er wordt de indruk gewekt dat het onmogelijk zou zijn dat 
Schubert een negroïde uiterlijk had omdat hij er sympathiek uitzag. Met deze 
motivering lijkt te worden gesuggereerd dat personen met een negroïde uiterlijk 
er niet sympathiek uit kunnen zien. 
 
 

13. Lezing 22 november 1907, Bazel  
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‘De indiaan staat zo nauw in contact met de natuur, dat hij in al haar 
uitdrukkingen de stem van de hoge scheppende geest hoort, terwijl de 
Europeaan zodanig in de materialistische cultuur is verwikkeld, dat hij de 
stem van de natuur niet meer waarnemen kan. Beide volkeren hebben 
dezelfde oorsprong, beide stammen van de bevolking van Atlantis af, die over 
een monotheïstisch geloof beschikte, ontstaan uit een geestelijke 
helderziendheid. Maar de Europeanen zijn opgestegen naar een hoger 
cultuurstadium, terwijl de indianen stil bleven staan en daarom in decadentie 
geraakten.’ 

 
Oordeel commissie: De schetsen (zie boven) die bij dit citaat horen zijn 
doorslaggevend geweest. Hierin worden blanken bovenaan in de evolutie 
vermeld, nadat eerst apen en indianen genoemd zijn. Dit suggereert een 
suprematie van het blanke ras, welke niet acceptabel is. 
 
 

14. Lezing 24 september 1916, Dornach  
 

‘Deze mysteriënleer heeft een zeker karakter aangenomen, die in wezen 
daaruit bestond, dat men de oude Tao-cultus - niet zoals bij de 
gedegenereerde Chinezen, die hem geïntellectualiseerd hebben, maar zoals 
die oorspronkelijk bestond - vernieuwde. Het vernieuwde een bepaalde 
manier van initiatie, die leidde tot het werkelijk waarnemen van het 
elementair geestelijke, dat rechtstreeks onder onze zintuiglijke wereld leeft en 
weeft.’ 

 
Oordeel commissie: In dit citaat wordt onomwonden gesproken van 
‘gedegenereerde' Chinezen, en dat kan als een ernstige belediging worden 
opgevat. 
 
 

15. Deutsche Wochenschrift, april 1888  
 

‘Het Jodendom heeft zichzelf al lang overleefd, heeft geen rechtvaardiging 
binnen het moderne leven der volkeren, en dat het vooralsnog behouden is 
gebleven, is een fout van de wereldgeschiedenis, waarvan de gevolgen niet 
kunnen uitblijven. We bedoelden hier niet alleen de vormen van de joodse 
religie, maar vooral ook de geest van het Jodendom, de joodse manier van 
denken.’ 

 
Oordeel commissie: Er is sprake van een te scherpe formulering van wat in 
wezen een assimilistisch standpunt is. Tegenwoordig, in het post-holocaust-
tijdperk, kan deze formulering uiteraard niet meer op een oorbare wijze worden 
gebruikt. De commissie acht de formulering, indien zij tegenwoordig alsnog door 
iemand zou worden gebruikt, ernstig discriminerend jegens joden. 
 
 

16. Uit: Magazin für Literatur, 1897  
 

‘Ik houd de antisemieten voor ongevaarlijke lui. De besten onder hen zijn als 
kinderen. Ze willen iets hebben om de schuld aan te geven voor een ongemak 
waaraan ze lijden. Als een kind een bord laat vallen, dan zoekt het naar 
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iemand of iets, dat het gestoten heeft, dat de schuld heeft aan het ongeluk. 
Het zoekt de schuld nooit bij zichzelf. Zo doen ook de antisemieten. (...) 
Veel erger dan de antisemieten zijn de harteloze leiders van de Europa-
moede joden, de heren Herzl en Nordau. Zij maken van een onaangename 
kinderstreek een wereldhistorische stroming, ze presenteren ongevaarlijk 
gehakketak als een verschrikkelijk kanonnenvoer. Zij zijn de verleiders van 
hun volk.’ 

 
Oordeel commissie: De geschiedenis heeft Steiner ten aanzien van zijn 
inschatting dat het antisemitisme ongevaarlijk zou zijn, ongelijk gegeven. Hoewel 
Steiner onmogelijk antisemitisme kan worden verweten, bracht zijn inschatting 
hem ertoe felle kritiek te uiten op Herzl en Nordau. Hij verwijt hen dat zij het 
heersende antisemitisme hebben misbruikt ten gunste van hun eigen politieke 
agenda's. Opnieuw is er sprake van een te scherpe formulering. Indien een 
dergelijk oordeel thans opnieuw zou worden uitgesproken zou dat, mede gelet op 
het trauma van de Holocaust, als ernstig discriminerend worden ervaren. 
 
 
Discussie8  
 
Bespreking Rudolf Steiners ‘Die Mission einzelner Volksseelen im 
Zusammenhange mit der Germansich-Nordische Mythologie’ Voordrachtencyclus 
Christiania, Oslo, 1910 (uitgave Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung im 
Selbstverlag', Dornach, Zwitserland 1950) 
 
Voor de racismediscussie relevante voordrachten9: 
 
Vierter Vortrag: (10 juni 1910) compleet 
Fünfter Vortrag: (11 juni 1910) slot 
Sechster Vortrag: (12 juni 1910) compleet 
 
Overigens vind ik het zinvol om toe te lichten om juist deze passages 
gedetailleerd door te nemen. Zoals het Van Baarda Rapport vermeldt (dit hebben 
ze namelijk wel goed geïnventariseerd): 
 

‘Het onderwerp (rassen, FS) komt voor het eerst ter sprake aan het eind 
van de derde lezing. De algemene opmerking die daar gemaakt wordt, dat 
rassen ontstaan door de achtergebleven geesten van de beweging, wordt 
in de vierde lezing uitgewerkt naar leeftijdskenmerken en plaatsen van 
oorsprong van de verschillende rassen. In de vijfde lezing wordt er 
nauwelijks op het thema ras ingegaan. In plaats daarvan wordt de 
werkzaamheid van de geestelijke wezens boven de mens geschilderd, 
mede in verband met de kosmische geschiedenis van de aard van de 
mensheid. Aan het eind van die lezing noemde Steiner dat de ontwikkeling 
van de mensheid op aarde tot doel heeft het streven naar harmonie door 
de geest van liefde. Op die plaats wordt ook beschreven hoe gevaarlijk en 
lelijk de geesten die in het ras werkzaam zijn er uitzien voor 
bovenzinnelijke waarneming (citaat 107). In de zesde lezing keert het 
thema ras weer terug, wederom als nadere uitwerking van de 

                                                 
8 Deze argumentatie is ook te vinden op indoloog van de website http://www.steinerscholen.com/start.htm.  
9 Te lezen op http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_121.htm 
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werkzaamheid van de achtergebleven geesten van de beweging. Dan 
wordt ook het verband met de verschillende systemen van het menselijk 
lichaam gelegd.  
Hierna, dat wil zeggen in de vijf hierop volgende lezingen, verdwijnt het 
rassenthema', etc.10 

 
 
Vierde voordracht 
 

Rassenentwickelung und Kulturentwickelung 
 
‘Will man zu dem Verhältnis der Menschenrassen zueinander vordringen, 
welche ja die Grundlage sind, aus welcher sich die einzelnen 
Volksgemeinschaften herausheben, dann muß man berücksichtigen, daß 
der Mensch, den wir vor uns haben, der wir selber sind, eigentlich ein 
recht kompliziertes Wesen ist und nur durch das Zusammenwirken vieler, 
vieler Wesenheiten des Weltalls in seiner heutigen Form und Wesenheit 
hat entstehen können. Wir wissen ja aus der Betrachtung der «Akasha-
Chronik» und aus anderen Betrachtungen, die über die Entwickelung des 
Menschen gepflogen worden sind, daß unsere Erde selbst früher - bevor 
sie den jetzigen Zustand erreicht hat - drei Zustände hat durchmachen 
müssen. Im Verlaufe dieser drei Zustände sind nach und nach veranlagt 
und bis zu ihrem heutigen Grade ausgebildet worden die drei sogenannten 
Glieder des Menschen: der physische Leib, der Äther- oder Lebensleib und 
der Astralleib. Während der jetzigen Erdenverkörperung ist erst der 
Mensch fähig geworden, ein viertes Glied, ein Ich in sich aufzunehmen. 
Diese vier Glieder seiner Wesenheit zeigen uns alles das, was durch die 
drei oder vier Verkörperungen unserer Erde hindurch geschehen ist, durch 
die Verkörperung als Saturn, Sonne, Mond und durch die Erdenzeit selbst, 
soweit sie bis jetzt verlaufen ist. Wenn Sie vorüberziehen lassen vor Ihrem 
Blick alle die Wesenheiten, die da zusammengewirkt haben, diese Geister 
des Willens oder Throne, die Geister der Weisheit, Geister der Bewegung, 
Geister der Form, Geister der Persönlichkeit, Erzengel, bis herunter zu den 
Engeln, und über den Geistern des Willens oder Thronen die Cherubime 
und Seraphime, so werden Sie sich sagen können, daß aus einem ganz 
komplizierten Zusammenwirken erst hervorgehen konnte, was des 
Menschen heutige Organisation möglich macht. Wir haben gesehen, daß 
nicht nur notwendig war, daß so viele Wesenheiten und Naturkräfte 
zusammenwirkten im Kosmos, sondern daß zum Zustandekommen des 
Menschen auch noch nötig war, daß zu gewissen Epochen gewisse 
Wesenheiten auf den normalen Gang ihrer Entwickelung verzichteten, 
zurückgebliehen sind, so daß sie in anderer Weise, als es bei ihrem 
normalen Entwickelungsgange möglich gewesen wäre, in die menschliche 
Organisation eingreifen konnten.’ 

 
In de vierde lezing begint Steiner met een uiteenzetting van de wezensdelen van 
de mens (fysiek lichaam, ether of levenslichaam en astraallichaam, of 
levenslichaam). Toch zijn er ook andere krachten die op de mensen inwerken. Hij 
komt met een heleboel begrippen. Het betreft hier vooral hogere geestesvormen 
dan de mens. Het gaat om Cherubijnen, Tronen, Aartsengelen etc. Ook begint hij 

                                                 
10 eindrapport commissie Van Baarda p.247 
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al uit te leggen dat de krachten van de planeten inwerken op de mens. Zoals hij 
zegt:  
 

‘Wir haben gesehen daß so viele Wesenheiten und Naturkräfte 
zusammenwirkten im Kosmos, sondern daß zum Zustandekommen des 
Menschen auch noch nötig war, daß gewissen Epochen gewisse 
Wesentheiten auf der normalen Gang ihrer Entwickelung verzichteten, 
zurückgeblieben sind, so daß sie in anderer Weise, als es bei ihrem 
normalen Entwickelungsgange möglich gewesen wäre, in die menschliche 
Organisation eingreifen konnten' (p. 69-70). 
 

Wij zien dus dat in het proces van de verdichting van de mens, zoals hieronder te 
zien in het model van Poppelbaum, een heleboel krachten inwerken op dit 
proces. De macrokosmos werkt in op de microkosmos. Meer hermetische kan 
bijna niet. 
 

 
Figuur b: Evolutiemodel van Poppelbaum 

 
We zien hier dus ook de werking van de planeten, gaat later relevant worden. 
Van belang is om te zien hoe volgens Steiner de mens uit vele factoren wordt 
samengesteld. Zoals we zullen zien is de mens dus niet te reduceren tot zijn ras, 
maar het ras is een belangrijke factor die (voor een bepaalde tijd) grote invloed 
op de mens heeft gehad en dat ook nu nog heeft (zullen we ook zien, al zal dat 
in de toekomst veranderen). 
Het lijkt dus een chaotische mix van verschillende elementen. Er zijn ook 
storende krachten aanwezig. Wij zullen zien dat het deze storende krachten zijn 
(door Steiner dus als negatief gekwalificeerd) die ervoor zorgen dat de mensheid 
in vier of vijf rassen uiteen valt. 
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Vervolgens komt Steiner met een uitgebreide uiteenzetting over de levensfases 
van de mens. Deze wordt bepaald door de werking van de Geesten van de Vorm 
(Geistern der Forum). Deze krachten organiseren ook het ‘ik' bewustzijn van de 
mens (in een van zijn hoofdwerken, ‘Theosofie', behandelt Steiner deze krachten 
veel uitvoeriger). Het leven van de mens is verdeeld in vier leeftijdsfases: 
 

• de fase van het kind (0-7)  
• de fase van de jeugd (7-14 en 14-21)  
• de fase van de volwassenheid (21-42)  
• de fase van de ouderdom (42+) 

 
Wij zullen zien dat deze indeling van groot belang is voor de zogenaamde 
Rassenspaltung (het uiteenvallen van de mensheid in rassen), veroorzaakt door 
de ‘abnormale geesten van de vorm'. 
Steiner legt ook een verband met deze geesten van de vorm en de aarde 
evolutie (zie model Poppelbaum). In feite is de levensloop van de mens een 
microkosmische afspiegeling van de aarde-evolutie (zo boven, zo beneden). Ik 
zal dit met een uitgebreid citaat illustreren: 
 

‘Wenn Sie sich an das erinnern, was über die Erziehung des Kindes vom 
Standpunkte der Geisteswissenschaft gesagt worden ist, so werden Sie 
sich sagen: Der Mensch entwickelt hauptsächlich zwischen seiner 
physischen Geburt und dem Zahnwechsel, also bis zum siebenten Jahre 
hin, den physischen Leib. An der Entwickelung dieses physischen Leibes 
haben diese Geister der Form gar kein besonderes Interesse, denn diese 
ist im Grunde genommen eine Wiederholung dessen, was auf dem alten 
Saturn mit dem Menschen geschah, was sich schon oftmals wiederholt hat, 
und was sich nach der letzten physischen Geburt bis zum siebenten 
Lebensjahre vorläufig zum letzten Male in einer besonderen Art wiederholt 
hat. Dann kommt die Zeit vom siebenten bis zum vierzehnten Jahre, also 
bis zur Geschlechtsreife. Auch das ist eine Zeit, an der die Geister der 
Form kein besonderes Interesse haben; es ist eine Wiederholung der alten 
Sonnenzeit, und die Geister der Form wollten eigentlich mit ihrer 
Haupttätigkeit, mit der Verleihung des Ich, erst im Zustande des 
Erdenlebens eingreifen. Wir kommen dann zu dem dritten Lebensalter, das 
zwischen dem fünfzehnten und dem ein- oder zweiundzwanzigsten 
Lebensjahre abläuft. In dieser Zeit wird der Astralleib, der in normaler 
Weise der Mondentwickelung zugehört, wiederholentlich entwickelt im 
Menschen. Da haben die Geister der Form, die sich normal entwickeln, 
noch immer kein Interesse am Menschen, so daß wir sagen müssen: Die 
drei Lebensalter des Menschen, die der eigentlichen Geburt des Ich 
vorangehen, die erst um das zwanzigste Jahr herum eintritt, bieten kein 
unmittelbares Interesse für die Geister der Form. Sie greifen - man 
möchte sagen, aus ihrer eigenen Natur heraus - erst um das zwanzigste 
Lebensjahr herum ein, so daß, wenn Sie das bedenken, Sie es nicht mehr 
so ganz sonderbar finden werden, wenn gesagt wird: Nach der 
eigentlichen Intention der Geister der Form würde der Mensch erst in dem 
Zustande, in welchem er sich um das zwanzigste Lebensjahr herum 
befindet, das zu sein brauchen. Das, was sich im Menschen bis dahin 
entwickelt, ist im Grunde genommen für diese Geister der Form eine Art 
Embryonal-, eine Art Keimzustand. Und wenn ich etwas bildlich sprechen 
darf, so möchte ich sagen: Den Geistern der Form, welche sich normal 
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entwickelt haben, wäre es am liebsten, wenn alles mit einer gewissen 
Regelmäßigkeit herginge, wenn ihnen bis dahin niemand ins Handwerk 
pfuschte. Wenn niemand diesen Geistern der Form bis zum zwanzigsten 
Jahre dazwischen käme, so würde der Mensch während der ersten sieben 
Jahre der Entwickelung das Bewußtsein haben, das dem physischen Leibe 
zukommt; das ist nämlich ein sehr dumpfes Bewußtsein, wie es die 
Mineralwelt hat. Im zweiten Stadium - in der Zeit vom siebenten bis zum 
vierzehnten Jahre - würde er ein Schlafbewußtsein haben. Vom 
vierzehnten bis zwanzigsten Jahre würde er in intensiver Weise im Inneren 
wirksam sein, aber eine Art von Traumdasein führen. Nach diesem 
Bewußtsein als Mondenwesenheit, etwa im einundzwanzigsten Jahre, 
würde der Mensch erst eigentlich erwachen. Da würde er erst zu dem 
Ichbewußtsein kommen. Wenn es nach der normalen Entwickelung ginge, 
dann würde er da erst aus sich herausgehen und die Außenwelt in dem 
Weltbilde überblicken, das heute unser bekanntes Weltbild ist'. (p. 71-72) 

 
Om dit alles te begrijpen is wellicht ook het onderstaande door Steiner 
getekende figuurtje noodzakelijk. Het gaat hier om de afdalende en 
opklimmende lijn. Rond het 20e/21e levensjaar is de indaling volledig en na het 
40e levensjaar gaat de lijn weer omhoog. Dus vanaf de fase 0-20 is er sprake 
van involutie van geestelijke krachten, na het 40e/42e levensjaar sprake van 
evolutie (althans de geestelijke krachten stijgen weer op, weg van het fysieke). 

 
Figuur C: evolutie- en involutiecurve van Steiner 

 
Maar dan zijn er de storende krachten, die de harmonieuze ontwikkeling 
belemmeren. Deze door de abnormale geesten van de vorm aangestuurde 
krachten hebben zich genesteld op vier plaatsen op aarde. De eerste midden in 
Afrika, de tweede in Oost Azië, de derde in hartje Europa en de vierde in 
Amerika. Deze door de abnormale geesten van de vorm aangestuurde 
krachtpunten zorgen voor het ontstaan van de vier hoofdrassen. 
Maar goed, duidelijk is dat de menselijke levensloop een microkosmos is van de 
evolutie, met alle bijbehorende hiërarchieën. Het materiële streeft naar boven, 
terwijl het geestelijke naar beneden streeft. Beide ontmoeten elkaar rond het 
twintigste levensjaar. Beide lijnen lopen weer uit elkaar na het veertigste 
levensjaar. Zoals alle patronen zich in alles herhalen, zo herhaalt dit model zich 
ook in de manifestatie van de verschillende rassen.  
Toch voltrekt deze ontwikkeling zich niet strikt cyclisch; zij kent wel degelijk een 
ontwikkeling. Steiner:  
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‘Aus dem, was ich jetzt gesagt habe, werden Sie erkennen, in welchem 
Zeiträume der Evolution es erst einen Sinn hat, von dem Rassenbegriff zu 
sprechen. Es hat keinen Sinn - im eigentlichen Sinne des Wortes -, vor der 
lemurischen Zeit von einem Rassenbegriff zu sprechen, denn in dieser Zeit 
steigt der Mensch erst auf die Erde herab. Vorher war er im Umkreis der 
Erde; dann kam er auf die Erde, und es vererbten sich die 
Rassenmerkmale in der atlantischen Zeit und bis herein in unsere 
nachatlantische Epoche. Wir werden sehen, wie in unserer Zeit die 
Volksmerkmale das sind, was die Rassencharaktere wieder auseinander 
bringt, was sie wieder auszulöschen beginnt. Das alles werden wir noch 
später sehen. Wir müssen uns jetzt nur hüten, die Welt so zu betrachten, 
als ob die Evolution nur wie ein Rad wäre, das anfangs- und endlos um 
sich herumrollte; die Vorstellung von dem rollenden Rad, die in mancher 
mystischen Weltanschauung so breit ausgeführt wird, bringt eine 
furchtbare Verwirrung in den Begriff der eigentlichen 
Menschheitsevolution. Wenn man sich den Vorgang so vorstellt, daß sich 
alles sozusagen wie um ein bleibendes Zentrum herum bewegt, wobei es 
in soundsoviele Rassen gegliedert ist, dann hat man eigentlich keinen 
Begriff davon, daß alles sich in Entwickelung befindet, und daß auch die 
Rassen sich entwickeln. Die Rassen sind entstanden und werden einmal 
vergehen, werden einmal nicht mehr da sein. Sie wiederholen sich nicht 
etwa immer in der gleichen Art, wie es bei Sinnett falsch im «Esoterischen 
Buddhismus» dargestellt wird. In der alten lemurischen Zeit müssen wir 
das Aufgehen der Rassenmerkmale, der Rasseneigentümlichkeiten suchen; 
wir müssen dann deren Sich-Fortpflanzen bis in unsere Zeit verfolgen, 
müssen uns dabei aber klar sein, daß, wenn unsere gegenwärtige fünfte 
Entwickelungsepoche von der sechsten und siebenten abgelöst wird, keine 
Rede mehr sein kann von einem Zustande, den wir als Rasse werden 
bezeichnen können. Wenn wir uns diese Entwickelung aber so vorstellen, 
als ob sie immer nur gleichmäßig so fortrollte, dann haben wir nur eine Art 
Mühlrad im Kopfe, sind aber weit entfernt von dem Verständnisse dessen, 
was in der Welt wirklich vor sich geht.  
Wir sehen also, wie die Rassenentwickelung erst beginnt in der 
lemurischen Zeit durch das Hineinwirken der abnormen Geister der Form. 
Da lassen diese Geister die Kräfte unseres Erdenplaneten eingreifen an 
dem Orte, wo der Mensch seine erste Lebenszeit zu verbringen hat, und 
das überträgt sich in gewisser Weise auch wieder auf das spätere Leben, 
weil der Mensch ein Gedächtnis hat, durch das er sich erinnert an die 
eigentlich abnormerweise vor dem einundzwanzigsten Jahre auf der Erde 
zugebrachte Zeit auch in dem späteren Leben. Der Mensch würde ein ganz 
anderes Wesen sein, wenn nur die normalen Geister der Form wirkten. 
Durch die abnormen Geister der Form ist der Mensch abhängig von dem 
Punkte der Erde, auf dem er lebt. Die Abweichung von den Gesetzen der 
normalen Geister der Form ist auf die eben geschilderte Weise entstanden, 
so daß bedeutsam wurde für den Menschen der Punkt der Erde, auf dem 
er in einer bestimmten Verkörperung lebt. 
Wir werden diese Verhältnisse noch genauer begreifen durch die folgende 
Betrachtung. Da können wir in gewisser Weise angeben, wie der 
Untergrund, der Bodengrund, sein Wesen nach oben strahlt und die 
menschliche Organisation durchdringt, so daß der Mensch abhängig wird 
von diesem Erdenuntergrund. In dieser Beziehung können wir also 
bestimmte Punkte der Erde angeben, die mit der menschlichen Wesenheit 
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entwickelungs-geschichtlich zusammenhängen. Wir werden auf diese 
Verhältnisse noch genauer eingehen. Ich will sie jetzt in abstracto 
charakterisieren' (p. 78-79). 

 
En nu komen wij op het punt dat in mijn beide artikelen al ter sprake is geweest. 
Het uiteenvallen van in de verschillende mensenrassen door de werking van de 
abnormale geesten van de vorm heeft ertoe geleid dat er een differentiëring is 
opgetreden in verschillende groepen mensen op diverse plaatsen van de aarde. 
Deze ‘misvorming' heeft ertoe geleid dat in Afrika de accenten van het kind zich 
manifesteren, in Azië die van een puber, in Europa die van de volwassenheid en 
die in Amerika van de ouderdom. Ik zeg hier nadrukkelijk bij dat het hier om een 
deelaspect gaat, geaccentueerd door de abnormale geesten van de vorm, niet 
om de mens als geheel. De mens wordt door meer factoren bepaald, waarvan dit 
er eentje is. Het is een keer buitengewoon lomp, maar niet incorrect 
geformuleerd door Maarten Ploeger in het boekje 'Antroposofie ter discussie': 
‘We lichten er hier drie van de vijf rassen uit: negers, blanken en indianen. Want 
vooral de passages uit ‘De Volkszielen’ die hiernaar verwijzen, blijken vaak op 
onbegrip te stuiten. Het negerras beheerst bij uitstek de psychische vermogens 
van het heel jonge kind. Het blanke ras die van de middelbare leeftijd. Het 
indiaanse ras sluit de rij met de ouderdom. Let wel: niet de neger is een kind, 
maar de mens met een lichamelijk instrument dat ontleend is aan het zwarte ras, 
heeft innerlijke mogelijkheden die we kunnen begrijpen als we kijken naar het 
karakteristieke van de leeftijdsfase tot het zevende jaar'.11 
  
Zoals Steiner het omschrijft:  
 

‘Da haben Sie zum Beispiel einen Punkt, der im Innern von Afrika liegt. An 
diesem Punkte wirken gleichsam von der Erde ausstrahlend alle diejenigen 
Kräfte, welche den Menschen namentlich während seiner ersten 
Kindheitszeit ergreifen können. Später wird der Einfluß solcher Kräfte auf 
den Menschen geringer; er ist dann diesen Kräften weniger ausgesetzt, 
aber sie prägen sich ihm mit dem, was aus ihnen kommt, doch in der 
stärksten Weise auf. So also wirkt jener Punkt auf der Erde, auf dem der 
Mensch lebt, am allerstärksten in der ersten Kindheitszeit und bestimmt 
dadurch diejenigen Menschen, die ganz abhängig sind von diesen Kräften, 
ihr ganzes Leben hindurch so, daß jener Punkt ihnen die ersten 
Kindheitsmerkmale bleibend aufprägt. Das ist ungefähr eine Charakteristik 
aller derjenigen Menschen - in bezug auf ihren Rassencharakter -, die 
sozusagen um diesen Erdenpunkt herum die bestimmenden Kräfte aus der 
Erde heraus erhalten. Das, was wir schwarze Rasse nennen, ist im 
wesentlichen durch diese Eigenschaften bedingt. 
Wenn Sie nun weiter nach Asien hinübergehen, da haben Sie einen Punkt 
auf der Erdoberfläche, wo die späteren Jugendmerkmale dem Menschen 
aus den Erdenkräften heraus bleibend aufgedrückt werden, wo das, was 
die besonderen Eigenschaften des späteren Jugendzeitalters sind, aus der 
Erdenwesenheit heraus auf den Menschen übertragen wird und ihm den 
Rassencharakter gibt. Die hier in Betracht kommenden Rassen sind die 
gelben und bräunlichen Rassen unserer Zeit. 
Wenn wir dann weiter von Osten nach Westen gehen, so finden wir einen 
Punkt, der von Asien her gegen Europa zu liegt und der die spätesten 

                                                 
11  ‘Antroposofie ter Discussie', red. Jelle van der Meulen, uitgeverij Vrij Geestesleven, Zeist, 1985p. 42 



 22 

Merkmale, diejenigen Merkmale, welche gerade in dem späteren, auf die 
erste Jugendzeit folgenden Lebensalter dem Menschen zukommen, dem 
Menschen bleibend aufdrückt, den Punkt, wo der Mensch nicht schon in 
der Kindheit von den Erdenkräften ergriffen wird, sondern dann, wenn die 
Jugend in das spätere Lebensalter übergeht. 
In dieser Art wird der Mensch von den Kräften ergriffen, die von der Erde 
aus bestimmend für ihn sind, so daß wir, wenn wir diese einzelnen Punkte 
ins Auge fassen, eine merkwürdig verlaufende Linie erhalten. Diese Linie 
besteht auch für unsere Zeit. Der afrikanische Punkt entspricht denjenigen 
Kräften der Erde, welche dem Menschen die ersten Kindheitsmerkmale 
aufdrücken, der asiatische Punkt denjenigen, welche dem Menschen die 
Jugendmerkmale geben, und die reifsten Merkmale drückt dem Menschen 
der entsprechende Punkt im europäischen Gebiete auf. Das ist einfach eine 
Gesetzmäßigkeit. Da alle Menschen in verschiedenen Reinkarnationen 
durch die verschiedenen Rassen durchgehen, so besteht, obgleich man uns 
entgegenhalten kann, daß der Europäer gegen die schwarze und die gelbe 
Rasse einen Vorsprung hat, doch keine eigentliche Benachteiligung. Hier 
ist die Wahrheit zwar manchmal verschleiert, aber Sie sehen, man kommt 
mit Hilfe der Geheimwissenschaft doch auf merkwürdige Erkenntnisse. 
Wenn wir dann diese Linie weiterziehen, so kommen wir weiter nach 
Westen nach den amerikanischen Gebieten hinüber, in jene Gebiete, wo 
diejenigen Kräfte wirksam sind, die jenseits des mittleren Lebensdrittels 
liegen. Und da kommen wir - ich bitte das nicht mißzuverstehen, was eben 
gesagt wird; es bezieht sich nur auf den Menschen, insofern er von den 
physisch-organisatorischen Kräften abhängig ist, von den Kräften, die 
nicht sein Wesen als Menschen ausmachen, sondern in denen er lebt -, da 
kommen wir zu den Kräften, die sehr viel zu tun haben mit dem Absterben 
des Menschen, mit demjenigen im Menschen, was dem letzten 
Lebensdrittel angehört. Diese gesetzmäßig verlaufende Linie gibt es 
durchaus; sie ist eine Wahrheit, eine reale Kurve, und drückt die 
Gesetzmäßigkeit im Wirken unserer Erde auf den Menschen aus. Diesen 
Gang nehmen die Kräfte, die auf den Menschen rassebestimmend wirken. 
Nicht etwa deshalb, weil es den Europäern gefallen hat, ist die indianische 
Bevölkerung ausgestorben, sondern weil die indianische Bevölkerung die 
Kräfte erwerben mußte, die sie zum Aussterben führten. Von der 
Eigentümlichkeit dieser Linie hängt das ab, was auf der Oberfläche unserer 
Erde mit den Rassen sich abspielt, was von den Kräften, die nicht unter 
dem Einfluß der normalen Geister der Form stehen, bewirkt wird. Wo 
Rassencharaktere in Betracht kommen, da wirken sie in dieser Weise. In 
unserer Zeit wird der Rassencharakter aber allmählich überwunden. 
So recht vorgebildet hat sich das schon in der allerfrühesten Erdenzeit. 
Wenn wir bis in die alte lemurische Zeit zurückgehen würden, so könnten 
wir die allerersten Ausgangspunkte der Rassenentwickelung in der Gegend 
des heutigen Afrika und Asien finden. Dann sehen wir später eine 
Herüberbewegung des Menschen nach der westlichen Richtung, und in der 
Verfolgung der rassebestimmenden Kräfte nach Westen können wir dann 
das Absterben in den Indianern beobachten. Nach Westen mußte die 
Menschheit gehen, um als Rasse zu sterben. Um aufzufrischen die 
Menschheit mit neuer Jugendkraft, findet der Zug nach Osten statt, der 
Zug, der von Atlantis herüber über Europa nach Asien sich bewegt. Dann 
geschieht eine Wiederholung des Zuges nach dem Westen. Es wiederholt 
sich aber jetzt nicht die Bewegung der Rassen, sondern gleichsam eine 
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höhere Stufe der Rassenentwickelung, die Entwickelung der Kulturen. In 
gewisser Weise kann man sehen, daß die Entwickelung der Kulturen 
durchaus den Charakter annimmt, der im Sinne einer Fortsetzung der 
Rassenlinie liegt. So haben wir zum Beispiel diejenige Kultur, welche wir 
auch schon in dieser Betrachtung mit genügender Bewunderung 
charakterisiert haben, die uraltindische Kultur, die als erste 
nachatlantische Kultur erschien, zu bezeichnen als die dem ersten 
Kindesalter entsprechende Epoche, wo der Mensch in Beziehung auf die 
Wertschätzung der physischen Natur noch schläft, und in seine Seele 
wirken hinein die Offenbarungen einer geistigen Welt. In der Tat ist die 
erste, indische Kultur eine Offenbarung von oben, eine Offenbarung aus 
spirituellen Höhen, und sie konnte nur aus dem Grunde in die Menschen 
hineinwirken, weil der Mensch unter den Einfluß der indischen Erde kam, 
unter dem er in weit zurückliegender Zeit schon gestanden hatte. Damals 
in urferner Vergangenheit wurde der physische Rassecharakter aus der 
Erde heraus bestimmt; jetzt bei wiederholter Anwesenheit an demselben 
Erdenorte wurde mehr eine Seelenbeschaffenheit, die des altindischen 
Menschen bestimmt. Durch den Zug von Westen nach Osten ist eine 
solche Jugendfrische aufgetreten, daß durch diesen Vorgang die 
eigentümliche Geisteskonfiguration hervorgehen konnte, welche die 
ursprüngliche indische Kultur charakterisiert. Sie werden sehen, daß eine 
sehr alte indische Kultur, die noch nicht erforscht worden ist, und von der 
nur ein Abkömmling ist, was heute die Wissenschaft indische Kultur nennt, 
in dieser Weise ihre Erklärung findet, nämlich dadurch, daß die atlantische 
Kultur sich in gewisser Beziehung in der uralt-indischen wiederholt.’ 
 

Dan zijn wij nu aangekomen bij de passage die ik al veel heb aangehaald. Houd 
hierbij deze figuur in gedachten:  
 

 
Figuur d: ontwikkelingslijn mensheid 

 
 
‘Diese Linie (zie boven fig. D) besteht auch für unsere Zeit. Der 
Afrikanische Punkt entspricht denjenigen Kräften der Erde, welche dem 
Menschen die ersten Kindheitsmerkmale aufdrücken, der asiatische Punkt 
denjenigen, welche dem Menschen die Jugendmerkmale geben, und die 
reifsten Merkmale drückt dem Menschen der entsprechende Punkt im 
europäischen Gebiete auf. Das ist einfach ein Gesetzmäßigkeit. Da alle 
Menschen in verschiedenen Reinkarnationen durch die verschiedenen 
Rassen durchgehen, so besteht, obgleich man uns entgegenhalten kann, 
daß der Europäer gegen die schwarze und die gelbe Rasse einen 
Vorsprung hat, doch keine eigentliche Benachteilung. Hier ist die Wahrheit 
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zwar manchmal verschleiert; aber Sie sehen, man kommt mit Hilfe der 
Geheimwissenschaft doch auf merkwürdige Erkentnisse (..)Dann sehen wir 
später eine Herüberbewegung des Menschen nach der westlichen 
Richtung, und in der Verfolgung der rassebestimmende Kräfte nach 
Westen können wir dann das Absterben in den Indianen beobachten. Nach 
Westen mußte die Menschheit gehen, um als Rasse zu sterben.’ (p. 81-
82). 

 
Zie hier de kern van het vierdelige rasmodel, waar de mensenrassen zijn 
gekoppeld aan de leeftijdsfasen van de mens, veroorzaakt door de abnormale 
geesten van de vorm. Ik wil hierbij naar drie afbeeldingen verwijzen: 
 

 
Boven: Figuur e: Een model op een antroposofische website, dat, misschien nog wel duidelijker dan Steiners figuurtje, 

goed deze ontwikkeling laat zien: (let overigens ook op de astrologische tekens, die zijn belangrijk voor de behandeling 

van de zesde lezing. 
 

 
Boven: figuur f: Een tekening van Hermann Poppelbaum, waarin getracht wordt de accenten van de leeftijdsfase die in een 

bepaald ras domineren herkenbaar, te maken:  
 



 25 

 
Boven: figuur g: schets aan de hand van de recapitulatieleer van Ernst Haeckel (1834-1919)  

 
Steiner was diepgaand beïnvloed door Ernst Haeckel en diens recapitulatieleer, 
zie ‘Waarheid en wetenschap', maar ook de uitleg in het Van Baarda rapport, p. 
113-115 (de leeftijdsfases van de mens, zie hiervoor ook Poppelbaum). Haeckels 
nu algemeen verworpen theorie komt er op neer dat de menselijke foetus alle 
stadia van evolutie doormaakt tot de geboorte (ongewerveld dier, vis, reptiel, 
zoogdier, mens, zie figuur G). Steiner, die een enthousiast aanhanger van 
Haeckel was, trekt dan na de geboorte een parallel met de verschillende rassen 
(zwarte als kind, Aziaat als puber tot en met als meest rijpe fase, het Arische 
ras, waarna de degeneratie volgt met de Indianen als ‘oud' en ‘decadent' ras, zie 
bovenstaand citaat). Overigens was de relatie met Haeckel een gecompliceerde.  
Laten we er nogmaals van uitgaan dat het hier om de contemporaine situatie 
gaat. Steiner zegt weliswaar dat de abnormale geesten van de vorm zich zijn 
beginnen te manifesteren in het Lemurische tijdperk, maar toen bestond de 
mens nog niet in de huidige fysieke vorm. Dit proces heeft, zoals wij hiervoor 
hebben gezien, zich voltrokken in de na-Atlantische tijd, aan het begin van ons 
eigen tijdperk dus. Steiner is hier kraakhelder over: ‘Diese Linie besteht auch für 
unsere Zeit' (figuur D).  
 
Het feit dat de indianen zich de krachten moeten verwerven om uit te sterven 
gaat ook over de contemporaine situatie. Steiner:  
 

‘Nicht etwa deshalb, weil es den Europäern gefallen hat, ist die indianische 
Bevölkerung ausgestorben, sondern weil die indianische Bevölkerung die 
Kräfte erwerben mußte, die sie zum Aussterben führten'. Weliswaar zegt 
hij meteen er na (veel aangehaald door de verdedigers van de 
antroposofie) dat in onze tijd de rasverschillen moeten worden 
overwonnen, maar dat is voor de indianen kennelijk te laat, of geldt niet. 
Steiner: ‘Von der Eigentümlichkeit dieser Linie hängt das ab, was auf der 
Oberfläche unserer Erde mit den Rassen sich abspielt, was von den 
Kräften, die nicht unter dem Einfluß der normalen Geister der Form 
stehen, bewirkt wird. Wo Rassencharaktere in Betracht kommen, da 
wirken sie in dieser Weise. In unserer Zeit wird der Rassencharakter aber 
allmählich überwunden.’ 
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Hooguit zegt Steiner dat wij ons nu op een breukvlak bevinden, maar niet meer 
dan dat. De uitspraak ‘Nicht etwa deshalb, weil es den Europäern gefallen hat, ist 
die indianische Bevölkerung ausgestorben, sondern weil die indianische 
Bevölkerung die Kräfte erwerben mußte, die sie zum Aussterben führten', is 
terecht zeer omstreden. Nog pijnlijker is het hoe deze uitspraak van Steiner 
soms door hedendaagse antroposofen is verdedigd, zoals door Maarten Ploeger:  
 

‘Er blijkt zelfs een opmerkelijke affiniteit te bestaan tot grensoverschrijding 
tussen leven en dood. Al in een vroeg leeftijdsstadium vertonen indianen 
scherp getekende gelaatstrekken. Bij de prairie-indianen werden 
belangrijke krijgers ingewijd door hen in strijdsituaties met een welhaast 
zekere dood voor ogen te brengen (de eer behalen door een gewapende 
vijand aan te tikken met een stok)...(...) Met deze karakteristieken voor 
ogen kan Steiners uitspraak in de Volkszielen (vrij weergegeven): ‘De 
indianen moesten uitsterven en de kolonisten waren het uiteindelijke 
instrument', in en juist daglicht worden gesteld. Het is allerminst een 
excuus voor het botvieren van de blanke moordcapaciteit; die schuld 
hebben wij hoe dan ook op ons geladen (evenmin kan de nog steeds 
voortgaande uitroeiing van de Amazone-indianen hiermee op welke wijze 
dan ook aanvaardbaar worden gemaakt). Zoals een ouder mens aan een 
op zichzelf niet zo dramatische ziekte licht kan bezwijken, zo betekende de 
confrontatie met de blanke expansiedrift voor de indianen meer dan een 
reeks ongelijke oorlogen. De indiaanse cultuur had à priori de 
bevattelijkheid om hieraan te gronde gaan (zie bijvoorbeeld de Wovoka-
episode, uitmondend in de ‘zelfdestructie' onder leiding van Sitting Bull bij 
Wounded Knee)'.12 

 
Het wordt dus in onze tijd langzaam overwonnen. Dat betekent dat er nog altijd 
de werking is van de abnormale geesten van de vorm. Steiner is heel duidelijk: 
‘In unserer Zeit wird der Rassencharakter aber allmählich überwunden'. 
Dat is iets anders dan wat er bijvoorbeeld in het bekende antroposofisch 
internettijdschrift de Brug staat, waar men schrijft dat rassenkarakter slechts 
voor een ver verleden geldt13.  
Ik kan mij overigens wel vinden in de uitleg van Stephan Geuljans, die zegt dat 
in de loop der tijd het raskarakter afneemt en de kracht van het individu 
toeneemt (wederom een lijn van involutie en evolutie). Maar ook dat zegt niet 
dat de rasverschillen nog slechts belangrijk zijn aan het eind van de Atlantische 
periode en nu geen rol meer spelen. Dat ‘absterben' van de indianen (en 
gelukkig is dat niet volledig gebeurd, sterker nog de oorspronkelijke Amerikanen 
zijn zelfs weer een sterk groeiende bevolkingsgroep) was een idee dat in de 
periode waarin Steiner deze woorden schreef veel voorkwam en dat vier eeuwen 
daarvoor al geconcipeerd was (vanaf 1500 dus). Kortom, hoeveel indianenfans er 
onder hedendaagse sympathisanten van de antroposofie ook zijn (voor hen lijkt 
het me helemaal pijnlijk), Steiner was niet erg vriendelijk voor Amerika's 
oorspronkelijke bewoners. 
Men zou zich de vraag kunnen stellen of Steiner de superioriteit van een ras 
bepleitte? Niet echt, zoals blijkt. Maar dat is een te beperkte definitie van 
rassenleer. Het feit dat je de kenmerken van de ouderdom legt op een compleet 
ras (de oorspronkelijke inwoners van Amerika) om daarmee de menselijke 

                                                 
12 Hans Peter van Manen, Antroposofie ter Discussie, p.43-44 
13 http://users.telenet.be/antroposofie/diabasis/b14rac.htm 
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catastrofe die hen getroffen heeft te verklaren (en laten we eerlijk zijn, dit lijkt 
me niet echt een wetenschappelijke verklaring) is wel een tamelijk draconische 
kijk op rassen te noemen. Ik denk ook volstrekt immoreel en verwerpelijk. ‘Nicht 
etwa deshalb, weil es den Europäern gefallen hat, ist die indianische Bevölkerung 
ausgestorben, sondern weil die indianische Bevölkerung die Kräfte erwerben 
mußte, die sie zum Aussterben führten' is een vergezochte bovennatuurlijke 
verklaring bovenhalen voor wellicht de grootste genocide uit de geschiedenis van 
de mensheid. Steiner pleit de Europeanen vrij, of past hun wandaden in een 
groter kosmisch geheel. Dat kun je Steiner wel aanrekenen en je mag hopen dat 
antroposofen van nu zoiets niet voor hun rekening willen nemen. 
Om de vergelijking met de grondlegster van de moderne theosofie, Helena 
Blavatsky te maken, al zijn bepaalde antroposofen hier niet blij mee (Steiner zou 
alles zelf bedacht of onderzocht hebben en zijn gedachtegoed zou niets met 
Blavatsky en de theosofie te maken hebben). Nochtans valt het op dat zij beide 
op dit gebied vrijwel dezelfde dingen hebben verkondigd. Blavatsky in de 
Geheime Leer:  
 

‘Roodhuiden, Eskimo's, Papoea's, Australiërs, Polynesiërs, enz. zijn aan het 
uitsterven. Zij die inzien dat elk wortelras een toonladder van zeven 
onderrassen doorloopt zullen het ‘waarom' begrijpen. De incarnerende 
ego's zijn aan hen voorbij gegaan, om ondervinding te doen in een beter 
ontwikkelde en minder door ouderdom versleten stammen, en hun 
vernietiging is daarom een Kharmische Noodzakelijkheid'14.  

 
De parallel met Steiners visie op rassen mag je in deze zeker trekken. Ik zal nog 
een keer de samenvatting weergeven die Hans Peter van Manen gaf van Steiners 
visie op rassen, in Antroposofie ter discussie15:  
 

1. Door een samenspel van storende bovenzinnelijke invloeden en aardse 
krachtwerkingen zijn er in het verleden vijf rassen ontstaan.  

2. Door de erfelijkheid zijn de raskenmerken voortgeplant en tegelijk 
losgekomen van de plaats van ontstaan.  

3. Binnen enkele duizenden jaren zullen rasverschillen gaan verdwijnen en 
hun betekenis verliezen.  

4. De ontwikkeling van de volkeren en culturen, die sterk vanuit Europa 
geïmpulseerd is, is een belangrijke eerste stoot tot de doorbreking van de 
verstarring in rassen.  

5. De tijdelijke verdeling van mensen in rassen is niet los te zien van de 
reïncarnatiegedachte' (p. 54).  

 
Wij zien dat deze omschrijving dus niet incorrect is, verre van, je kunt zelfs 
zeggen dat het vrij effectief is samengevat. Alleen laat Van Manen de pijnlijkste 
kant hiervan weg, nl. de ‘kosmische verklaring' (ik zeg dus geen vergoelijking) 
voor de grootste genocide uit de wereldgeschiedenis, op de oorspronkelijke 
bewoners van Noord en Zuid Amerika. Dus het is minder onschuldig dan hoe van 
Manen het voorspiegelt. Hierna gaat Steiner in deze lezing voort op de 
antroposofische idee van de cultuurperiodes (overigens een louter Arische 
aangelegenheid). 

                                                 
14 H. Blavatsky, Antroposgenesis, p. 688 
15 Hans Peter van Manen, Antroposofie ter Discussie, p.54 
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In de antroposofie wordt gesteld dat na de ondergang van Atlantis, een zekere 
Manu de cultuur naar Voor-Indië bracht (ik heb het nog op de vrijeschool gehad 
in de vijfde klas). Hij legde de kiem voor de grote Arische culturen, 
achtereenvolgens de Oudindische, de Oudperzische, de Egyptisch-Babylonische, 
de Grieks-Romeinse tot de huidige. Ook dit is een ‘Aryo-centrische' visie op de 
geschiedenis (niet eens eurocentrisch). Ook dit heeft hij gemeen met Helena 
Blavatsky, die het vijfde na-Atlantische wortelras het Arische ras noemt (zie hier 
de merkwaardige verbinding van ras, wortelras en tijdperk). Het zijn dus Arische 
cultuurperiodes. Steiner: 
 

‘Die Richtigkeit des Gesagten hängt nicht davon ab, ob man für das eine 
mehr, für das andere weniger begeistert ist; die hängt von der 
Notwendigkeit in der Entwickelung ab. Wer gegen die Notwendigkeit 
sprechen würde, der könnte nichts erreichen. Gegen sie sprechen heißt, 
ihr Hindernisse in den Weg schieben. Daher ist es nur natürlich, daß in 
gewisser Weise die Menschen, die in das Gebiet ziehen, das mehr nach 
Westen liegt, sich eine Auffrischung wieder vom Osten holen müssen, 
einen Einschlag vom Osten erhalten müssen, daß aber das 
mitteleuropäische Gebiet sich auf die eigene Produktivität, wie sie vor der 
Halbinselbildung bestanden hat, besinnen muß. Das ist der Grund, warum 
in Europa gerade -ich meine in dem Strich, der unser gemeinsames Gebiet 
umfaßt: Skandinavien und Deutschland - die Menschen sich auf ihr eigenes 
Seelisches besinnen müssen, und warum dagegen gerade im Westen 
aufgesucht werden muß der Teil der Menschheit, der etwas von Osten 
übertragen erhalten soll. Das ist tief durch den Gesamtcharakter der 
Erdenmenschheit bedingt. Sie sehen, daß selbst in der theosophischen 
Entwickelung das sich noch wiederholt. Auch tritt uns das entgegen in der 
vierten nachatlantischen Kultur bei dem Römer- und Griechentum. Es ist 
Tatsache, daß die Römer in gewisser Beziehung weiter sind als die 
Griechen, daß sie aber von dem von ihnen eroberten Volke, welches weiter 
östlich wohnt, das Geistesleben nehmen'. 
 

Voor de Indianen is het slechts:  
 

‘Wo die große Bewegung der Menschheit in Betracht kommt, da darf keine 
persönliche Sympathie und kein persönlicher Enthusiasmus mitspielen. 
Denn nicht darauf kommt es an, sondern darauf, was in den großen 
Gesetzen des Menschentums bedingt ist.' (Die Mission, p. 86). 
 

Aan het slot van deze voordracht trekt Steiner de volgende conclusie:  
 

‘Das hier zutage tretende Gesetz wird immer mehr und mehr sich 
bewahrheiten, je weiter die Gebiete nach Westen gelegen sind. Diese 
großen Wahrheiten kann man im Grunde genommen nur andeutungsweise 
sagen. Sie geben uns dasjenige, was dem inneren Charakter unserer 
Mission für jedes Stück der Erdoberfläche entspricht. Sie sehen, daß wir 
begreifen müssen dasjenige, was wir zu tun haben, um uns zu dem 
Gemeinsamkeitscharakter der Menschheit zu erheben. Da liegt die große 
Verantwortlichkeit, die man hat, wenn man eingreifen will in die große 
Bewegung der Menschheit. Wo die große Bewegung der Menschheit in 
Betracht kommt, da darf keine persönliche Sympathie und kein 
persönlicher Enthusiasmus mitspielen. Denn nicht darauf kommt es an, 
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sondern darauf, was in den großen Gesetzen des Menschentums bedingt 
ist. Das muß man aus den großen Gesetzen heraus erkennen und sich 
nicht beeinflussen lassen durch Voreingenommenheit für dieses oder 
jenes. So ist im Grunde genommen der Charakter des ganzen 
Rosenkreuzer-tums. Rosenkreuzertum ist, zu wirken im Sinne der ganzen 
Menschheitsentwickelung. Wenn man den Boden, auf dem man steht, 
erkennt bis zur Insel- und Halbinselbildung, dann wird man fühlen, welche 
Empfindung einen überkommen muß, wenn man im Sinne der 
Menschheitsentwickelung wirken will.  
Einstmals wurde der Mensch durch die abnormen Geister der Form 
heruntergeführt auf die Erde, gebunden an die verschiedenen Punkte der 
Erdoberfläche; dadurch wurde die Grundlage der Rassenentwickelung 
geschaffen. Dann aber sehen wir immer mehr die Rassen sich vermischen. 
Wir sehen eingreifen in die Rassenentwickelung, das heißt sich aus ihr 
erheben die Volksentwickelung. Wir sehen sie hineingreifen bis in die 
Entwickelung des einzelnen Menschen. Es ist ein großes Mysterium damit 
ausgesprochen, wenn man etwa sagt: Wer war Plato in be-zug auf seine 
äußere Wesenheit, in bezug auf das Hineingeborensein in die Menschheit? 
Das war ein Mensch, der hineingewachsen war in das Geschlecht der 
Soloniden, angehörte dem Stamme der lonier, dem Volke der Griechen, 
der ganzen kaukasischen Rasse. - Das Verstehen, daß Plato ein Solonide, 
ein lonier, ein Grieche, ein Kaukasier war, das spricht, wenn man es in 
seiner Gesetzmäßigkeit durchschaut, ein tiefes Mysterium aus. Es spricht 
das Mysterium aus, das uns zeigt, wie auf der weiten Basis des ganzen 
Erdenplaneten zusammenwirken die normalen und abnormen Geister der 
Form, die eigentlich das größte Interesse daran haben, den Menschen zum 
Erdenmenschen zu machen. Es spricht sich darin aus, wie sich durch 
dieses Zusammenwirken das Menschentum spezifiziert, wie dann die 
anderen Wesenheiten eingreifen, von denen wir bei der Charakteristik der 
einzelnen Völkerschaften schon gesprochen haben. Jeder Mensch ist mit 
seiner Wesenheit an den Vorgängen beteiligt, durch die alle die höheren 
Wesenheiten, diese höheren Geister zusammenwirkend die 
Weltentwickelung gestalten’ (p. 87-88). 

 
Ik denk dat hier geen misverstand over mogelijk is. Het is inderdaad het 
Europese, Kaukasische of Arische ras dat het meest volwassen en het meest 
cultuurdragend zou zijn.  
Overigens laat het slot van deze voordracht nog iets interessants zien. Aan een 
kant bevat die weinig nieuws voor enigszins in de antroposofie geschoolde 
mensen (het slot dan), want het verhaal van de cultuurperiodes wordt zelfs 
gedoceerd op de lagere school. Maar het verhaal van de na-Atlantische 
cultuurperiodes vertoont wel enige overeenkomst van de Ariër mythe. 
Ik stel nadrukkelijk dat ik Steiner niet verband breng met het nationaal 
socialisme en bovendien was de idee van de Ariërs veel breder aanwezig dan bij 
een groep proto-nationaal socialisten. Wel is de Ariërmythe ook door Helena 
Blavatsky omhelsd en je ziet hem ook bij Steiner terug. Ik zal hier een korte 
beschrijving weergeven, overgenomen uit Marcel Hulspas en Jan Willem 
Niernhuys, ‘Encyclopedie van de pseudowetenschappen', waarin verschillende 
esoterische zaken en stromingen worden behandeld. Nogmaals, dit is geen 
verband leggen met het nationaal socialisme. Bijvoorbeeld ook het inzetten van 
oude Perzische, Zoroastische elementen hangt hier bijvoorbeeld mee samen, zie 
Ahriman. Maar ook dat was breder ingebed in de Duitse cultuur van eind 
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negentiende eeuw, zelfs bij Nietzsche, zie bijv. ‘Also sprach Zarathustra'. 
Maar we zullen zien dat het idee van de cultuurperiodes en het laatste stukje 
tekst uit Die Mission veel overeenkomsten vertoont met de Ariërmythe: 
 
 
DE ARIËR MYTHE16 
 

Ariërs 
 
Verouderde aanduiding voor de zogeheten Indo-Germaanse volkeren die 
enige duizenden jaren voor Chr. vanuit het oosten Europa binnenkwamen 
en de basis legden voor de eerste vroeg-Europese beschavingen, zoals de 
Keltische (?) en de Germaanse. Het begrip Ariër is door overvloedig 
gebruik in de nationaalsocialistische propaganda in diskrediet geraakt. 
De mythe van de superieure Ariërs is omstreeks 1800 ontstaan, toen in 
Europa behoefte ontstond aan een ‘wetenschappelijk' alternatief voor het 
Bijbelse scheppingsverhaal. In navolging van de Franse astronoom Jean 
Sylvain Bailly (1736-1793) en zijn speculaties over de oerbeschaving van 
Atlantis, zochten filosofen de oorsprong van de westerse beschaving 
ergens in Azië. Vooral de ontdekking dat veel Europese talen verwant 
waren aan het oeroude Indiase Sanskriet (en gerekend konden worden tot 
een ‘Indo-Europese' taalfamilie) was hierbij van groot belang. 
De Duitse filosoof Friedrich von Schlegel (1772-1829) wees er in zijn Über 
die Sprache und Weisheit der Indier (1808) op dat de oude Indiërs het 
noorden aanbaden, en hij veronderstelde dat ze daarom vast wel eens in 
die richting waren getrokken, en zo misschien in Noord-Europa waren 
terechtgekomen. In 1819 noemde hij deze wereldreizigers voor het eerst 
‘Ariërs'. Die aanduiding was gebaseerd op Arioi, een naam voor een ander 
geheimzinnig ‘oosters' volk, de Meden, die hij had aangetroffen in de 
‘Historiëen' van Herodotus ( de Meden zijn de waarschijnlijke voorouders 
van de hedendaagse Koerden, FS). Dat ‘Ariër' hing volgens Schlegel 
samen met het Duitse ‘Ehre', en daaruit bleek volgens hem al dat we hier 
te maken hebben met het einde van de mensheid. 
Het was de (verder volstrekt obscure) taalkundige Christian Lassen die in 
zijn Indische Altertumskunde (1847) het idee opperde dat de geschiedenis 
geschreven kon worden als de eeuwige strijd tussen de hoogstaande Ariërs 
en de minderwaardige dragers van die andere scheppende traditie, de 
Semieten. Omstreeks 1860 was het in Europa algemeen bekend, onder 
andere op gezag van de filoloog Max Müller dat Ariërs, namelijk 
Europeanen, Perzen en Indiërs, afstamden van een volk dat de 
hoogvlakten van Azië had bewoond. Vanuit het werk van Lassen lopen er 
directe lijnen naar racistische cultuurpessimisten als Joseph Arthur de 
Gobineau, de occultiste Madame Blavatsky en de protonazistische filosoof 
Houston Stuart Chamberlain. De Ariërmythe beleefde haar meest 
krankzinnige uitwerking in het werk van occultisten als Jörg Lanz von 
Liebenfels en Guido von List (de grondleggers van de ‘Ariosofie', FS). In 
1943 kwam de antropoloog Gerhard Heberer tot de conclusie dat het 

                                                 
16 Marcel Hulspas en Jan Willem Nienhuys, Tussen waarheid en waanzin; een encyclopedie der pseudowetenschappen, de 

Geus, Breda, 1998, p. 32 
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Arische ras uit het Noordse Ras was ontstaan, en dat Duitsland de 
Überheimat van dat elitevolk was. 

 
 
 
Vijfde voordracht 
 
Voordat we over gaan tot de zesde lezing denk ik dat het zinvol is om iets over 
de vijfde lezing17 te zeggen. Dit is een niet al te eenvoudige voordracht van 
Steiner. Simpel uitgelegd is het een uitgebreid exposé van verschillende krachten 
die werkzaam zijn op onze planeet en door occulte schouwing daadwerkelijk 
zichtbaar worden. Hij heeft het uitgebreid over de geesten van de beweging en 
de geesten van de vorm, verschillende soorten engelen. Als je door de occulte 
termen heenkijkt is het een soort les natuurkunde (ook de zwaartekracht wordt 
uitgelegd, zij het als een ‘geest van de beweging'). Hij legt zelfs het ontstaan van 
het Alpenmassief uit en geeft een min of meer correcte beschrijving van de 
botsing van twee aardplaten, waardoor er een plooiingsgebergte ontstaat, zij het 
verpakt in occulte termen. Op zich heel fascinerend en zeker niet incorrect, 
alleen verpakt hij het in occulte termen (p. 94). Ook wordt de aarde-evolutie nog 
een keer beschreven vanaf de vroegste tijden, waarbij hij terugverwijst naar zijn 
sleutelwerk ‘Geheimwissenschaft'. Opvallend is dat hij de normaal zichtbare 
fysieke wereld ‘Maja' noemt, een schijnwereld. Deze term (en zienswijze) komt 
uit het Boeddhisme, maar is ook in de theosofie van Helena Blavatsky 
geïncorporeerd. Steiner verwijst trouwens naar Sinnetts Esoteric Buddhism. Eén 
van Steiners schaarse literatuurverwijzingen. 
Aan het eind van deze lezing heeft hij het over de abnormale geesten van de 
vorm. Hij noemt ze gedeplaceerde geesten van de beweging. Hij zegt zelfs dat ze 
er afschuwelijk uitzien en beweert dat als je ze een keer hebt ‘aanschouwd' ze 
met hordes achter je aan komen zitten. Steiner:  
 

‘Wenn der Mensch diese Geister bei ihrer Arbeit finden will, dann muß er 
sich zum Schauen in noch höhere Welten erheben. Aber eines finden wir 
schon in der astralen Welt: das, was wir die abnormen Geister der Form 
nennen, welche, wenn sie eine normale Entwickelung erlangt hätten, von 
außen weben sollten. Wir haben gesehen, daß die Geister der zweiten 
Hierarchie von außen weben sollen; hier aber sehen wir, daß sie von innen 
weben. Wir können also sagen: In dieses Netz, in dem von außen weben 
die Geister der Bewegung, die Geister der Form und die Geister der 
Weisheit, von innen die Geister des Willens, die Seraphim und Cherubim, 
weben auch noch von innen Wesenheiten, die eigentlich von außen weben 
müßten. Sie weben aber unter der Oberfläche so, wie etwa der 
Seidenwurm den Kokon webt. Innerlich ist das, was zunächst in der 
Astralwelt gesehen wird. Diese eigenartigen Geister der Bewegung, die 
deplazierte, gestürzte Geister sind, sie sind das nächste, was sichtbar wird 
von diesen in der geistigen Erdenatmosphäre webenden und wogenden 
geistigen Wesenheiten. Diese geistigen Wesenheiten, die das erste sind, 
was auf dem Astralplan zunächst sichtbar wird, noch bevor dasjenige, was 
normalerweise auftritt, die Engelwesen oder Angeloi sichtbar werden, sind 
für das hellseherische Schauen eigentlich - trotzdem sie für die Erzeugung 
der Rassen im tiefsten Sinne notwendig sind - doch in gewisser Weise die 

                                                 
17 Hier te lezen http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_121_05.htm 
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verführerischen Geister. Diese Geister, von welchen jeder wieder viele 
unter sich hat - weil jeder viele geistig untergeordnete Wesen erzeugt -, 
sind in der geistigen Welt eingehüllt in eine Summe von geistigen 
Wesenheiten, die immer unter den betreffenden Hierarchien stehen. Auch 
die höheren Geister haben solche unter ihnen stehende Wesenheiten; die 
Geister des Willens: die Undinen; die Cherubim: die Sylphen; die 
Seraphim: die Salamander. Aber auch diese abnormen Geister der Form, 
die eigentlich Geister der Bewegung sind, die wie eine Art häßlicher 
geistiger Wesen auf dem astralischen Plane erscheinen, haben ihre 
untergeordneten Geister. Sie sind die Geister, welche weben und leben in 
dem, was mit dem Entstehen der menschlichen Rassen zusammenhängt, 
was also beim Menschen mit dem zusammenhängt, sozusagen an dem 
Elemente hängt, das wir als das erdgebundene charakterisiert haben, als 
das mit der Fortpflanzung zusammenhängende und dergleichen. Das sind 
Wesenheiten, das ist überhaupt ein Terrain, welches zu den buntesten und 
gefährlichsten der astralischen Welt gehört, und es ist leider das Terrain - 
an dieser Stelle kann es am besten im Zusammenhange gesagt werden -, 
das von denjenigen, die auf eine unrichtige Weise zum Schauen kommen, 
am allerleichtesten gefunden werden kann. Am leichtesten kommt das 
Heer derjenigen Geister, die mit der Fortpflanzung der Rasse zu tun haben 
und dienende Glieder derselben sind, zum Vorschein. Mancher, der 
vorzeitig und auf unrichtige Weise sich in das okkulte Gebiet 
hineinbegeben hat, hat es teuer dadurch bezahlen müssen, daß ihm das 
Heer dieser geistigen Wesenheiten ohne die Harmonisierung durch andre 
geistige Wesen entgegentrat'. (p. 106-107) 

 
Ook van Manen gaat hier op in. Van Manen:  
 

‘Elk volk betekent een verrijking van de cultuur en het zielenleven van de 
mensheid. Die positieve betekenis hebben de rassen niet zonder meer. 
Hun ontstaan vormt zelfs een hoogst problematische complicatie van de 
ontwikkeling. Daarover laat Steiner geen enkel misverstand bestaan. De 
harmonisch evoluerende, goede hogere machten streven naar één 
mensheid, dus ook één mensensoort lichamelijk gesproken, als bevolking 
der aarde. Hun scheppende en dirigerende werk werd echter doorkruist 
door het ingrijpen van oppositionele geesten van zeer hoge orde, die op 
een bepaalde trap van ontwikkeling waren blijven staan. ‘Gedeplaceerde, 
gevallen geesten' noemt Steiner hen in zijn vijfde voordracht. Zij 
manifesteren zich voor de innerlijk blik van de ziener als een afschuwelijk 
soort geestelijke wezens. Deze werkten zowel differentiërend als 
verstarrend, waardoor de wordende ene mensheid tijdelijk in rassen 
verdeeld raakte. Bovendien raakte de mensenziel door hun inwerking veel 
dieper en vroeger met het lichaam verbonden dan anders het geval was 
geweest'.18 

 
Goed, kan men nu hiermee duidelijk gemaakt is dat Steiner de val in 
verschillende rassen (Rassenspaltung) geen positieve aangelegenheid vond, 
stellen dat dit Steiners ontlast van het construeren van een rassenleer? Het lijkt 
mij van niet en daarmee moet ik zowel het Van Baarda-rapport als van Manen 
ongelijk geven. Laten we niet vergeten dat het blanke, Europese ras het meest 

                                                 
18 Hans Peter van Manen, Antroposofie ter Discussie, p.55 
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volwassen of normaal is (Reifezeit). Alle andere rassen zijn enigszins 
gedeformeerd door de abnormale geesten van de vorm, waardoor er kennelijk 
gedurende het gehele leven het accent op een leeftijdsfase blijft (zie Maarten 
Ploegers beschrijving van de vroegoude indianenkinderen, overigens bijna 
hilarisch, maar ook de tekening van Poppelbaum ‘Der Neger erscheint als Kind, 
der Indianer als Greis' (zie boven).  
Het Arische ras vertegenwoordigt wel de bloei van het menselijk leven en we 
zullen bij de volgende lezing ook zien dat de planeteninvloed het gunstigst 
uitpakt voor het blanke, Europese ras. Dus hoe afschuwelijk die gedeplaceerde 
en abnormale Geesten van de Vorm ook zijn (bijna een soort gevallen engelen al 
ga ik er nu geen duivels van maken en dat de niet-blanke rassen dan demonisch 
zouden zijn, zover ga ik niet) het zijn de Europeanen die er het gunstigst van 
afkomen, al wordt de Rassenspaltung als iets negatiefs afgeschilderd. Dat het 
betreurenswaardig zou zijn dat er verschillende rassen zijn, pleit Steiner 
allerminst vrij van racisme of rassenleer. Eerder het omgekeerde, want het zijn 
de niet-Europese rassen die het meest gedeformeerd zijn door de abnormale 
geesten van de vorm.  
Verder is de vijfde lezing een waanzinnig surrealistisch verhaal. Alle processen op 
aarde worden teruggebracht tot door elkaar krioelende en botsende occulte 
krachten. Voor Steiners doen vind ik het een rijk en beeldend verhaal, als je van 
die stijl houdt tenminste, verteld met een grote verbeeldingskracht (waarbij ik in 
het midden laat of het als fictie moet worden gezien). 
Nu dit is toegelicht, kunnen we overgaan naar de zesde lezing, waar gesproken 
wordt van de invloed van de planeten op de lichaamswerking van de 
mensenrassen, nu verdeeld over vijf rassen. 
 
 
Zesde voordracht 
 
Na doornemen van deze voordracht zou je bijna een soort parallel met de 
zondeval kunnen trekken. Net voor de ondergang van Atlantis19 valt de mensheid 
onder invloed van lagere krachten uiteen en raakt verdeeld, met slechts de 
belofte dat zij weer een zal worden aan het eind van dit tijdperk. Je zou 
overigens ook de vergelijking kunnen maken met het verhaal van de toren van 
Babel uit het Oude Testament, waar de mensheid uiteen viel in verschillende 
taalgroepen. Een heel archetypisch beeld is het wel, maar is het daarom een 
betrouwbare bron? 
Om misschien dat zondevalverhaal, waar het steeds meer op gaat lijken, toe te 
lichten. Er is inderdaad een soort uiteenvallen van de mensheid in afzonderlijk 
rassen, veroorzaakt door storende en belemmerende geesten (de abnormale 
geesten van de vorm). Het wordt door Steiner niet als iets positiefs gezien, 
helemaal niet zelfs. Maar er bestaat de ‘messiaanse belofte' dat de mens aan het 
eind van dit tijdperk weer een zal worden. De impuls tot deze eenwording gaat 
uit van het Europese blanke ras. Van Manen bijvoorbeeld, ontleent dit aan 
Steiners ‘Vom Leben des Menschen und der Erde’20, waarin het Europese ras ‘het 
ras van de toekomst' wordt genoemd. In deze voordrachtenreeks, de 
arbeidersvoordrachten, spreekt Steiner er ook over dat het lot van andere rassen 
minder gunstig is. Maar het gaat hier nu om ‘Die Mission’. De vraag is: Is dit 

                                                 
19 Steiner ging uit van het bestaan van Atlantis. Er is echter geen enkel wetenschappelijk feit dat Steiners theorie 
ondersteunt. 
20 R. Steiner, Vom Leben des Menschen, voordrachten voor de arbeiders van het Goetheanum, 1923 
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rassenleer? Ja, dit is rassenleer. Weliswaar roept Steiner niet op tot 
discriminatie, maar er is wel een verschil in kwaliteiten van verschillende rassen. 
Dat is ook racisme. En de tegenwerping dat iedereen door alle rassen incarneert, 
dus dat het uiteindelijk toch wel goed komt, lijkt mij geen ontlastend argument. 
Ik vrees dat we dit moeten vaststellen.  
 
Uit de zesde voordracht21:  
 

Die fünf Hauptrassen der Menschheit.  
 
‘Sie können sich denken, daß es eine sehr komplizierte Sache ist, wenn die 
Geister der verschiedenen Hierarchien mit ihren Kräften so 
zusammenwirken müssen, daß die Erdenmission erfüllt werden kann, 
sozusagen so wirken müssen, daß zuletzt eine Gleichgewichtslage 
herauskommt. Daher werden Sie auch begreifen, daß Angaben wie 
diejenigen, die gestern gemacht worden sind, immer nur dann gemacht 
werden können, wenn man einen ganz bestimmten Punkt der Entwickelung 
ergreift, und daß sich die ganze Darstellung sofort verändert, wenn man 
die Evolution an einem anderen Punkte betrachtet. Daher werden Sie 
auch, wenn Sie zu einem geschlossenen Verständnis gerade dieser sehr 
komplizierten Sache kommen wollen, immer den einen Vortragszyklus mit 
dem ändern zusammenhalten müssen. 
Ich will nur einen Punkt hervorheben, und das, was ich jetzt in diesem 
Augenblicke sage, soll eine Art von Anmerkung sein. In unserem 
Erdengleichgewicht stellt sich das ganze Zusammenwirken der Hierarchien 
so dar, daß wir das, was wir gestern als dritte Hierarchie bezeichneten - 
die Geister des Willens, die Cherubim und Seraphim -, suchen müssen als 
etwas, was in bezug auf diese Gleichgewichtslage aus der Erde heraus 
wirkt. Natürlich müssen Sie sich vorstellen, daß diese Hierarchie 
ursprünglich aus dem Weltall herein gegen den Erdmittelpunkt ihre Kräfte 
entfaltet, und daß, wie der Mensch diese Kräfte gewahr wird, nicht deren 
direkter Richtung entspricht, sondern der umgekehrten, welche sie 
erfahren, indem sie zurückgeworfen, reflektiert werden. Daher werden Sie 
zum Beispiel von dem ganz Intimen der Vorgänge, die da stattfinden, erst 
dann sich eine geschlossene Vorstellung zu machen vermögen, wenn Sie 
das gestern Gesagte mit manchem vergleichen, was über die Hierarchien 
in meinem Vortragszyklus in Düsseldorf gesagt worden ist, wo der 
himmlische Teil des Wirkens der drei Hierarchien in geschlossener 
Darstellung gegeben wurde. Diese Dinge sind eben nicht einfach, und um 
die Erdenmission begreiflich zu machen, ist es notwendig, den 
Gesichtspunkt so zu wählen, daß wir die Zurückstrahlungen der Geister 
dieser Hierarchien in dem. was wir die Elemente des Erdendaseins nennen, 
erblicken. 
Wenn Sie dies berücksichtigen, dann werden Sie aber auch ein Gefühl 
bekommen von der unendlichen Weisheit, welche in dem ganzen 
Zusammenhang der Kräfte des Universums, der Kräfte des Kosmos ruht. 
Sie werden gewissermaßen auch dafür ein Gefühl erhalten, daß die 
Erkenntnisse immer weiter zu gehen haben, daß sie keine Grenze haben, 
da die Dinge so kompliziert sind, daß, wenn wir einen Gesichtspunkt erfaßt 
zu haben glauben, wir gleich genötigt sind, zu einem anderen 

                                                 
21 http://www.anthroposophie.net/steiner/ga/bib_steiner_ga_121_06.htm 
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überzugehen, der uns die Sache wieder von einer anderen Seite beleuchtet 
erscheinen läßt. Wir können nur nach und nach in unseren Erkenntnissen 
aufrücken, aber Sie werden dennoch aus den Andeutungen, die gestern 
gemacht worden sind, namentlich am Schlüsse der Darstellung, sich etwas 
genauer bekannt gemacht haben mit dem, was man nennen kann: 
Zusammenwirken der abnormen und normalen Geister der Form, damit 
innerhalb unseres Erdenlebens nicht bloß ein einheitliches, sich über die 
ganze Erde ausbreitendes, gleichartiges Menschentum entsteht, sondern 
damit ein solches Menschentum entsteht, das sich in der Mannigfaltigkeit 
der einzelnen Rassen ausleben kann. Zu jenem einheitlichen 
Menschentum, das der Mensch nur im Verlaufe der Erdenevolution wieder 
erreichen kann, wäre notwendig gewesen die reine Wirksamkeit der 
normalen Geister der Form. Es sind das dieselben geistigen Wesenheiten, 
welche in der Genesis mit dem Namen der Elohim benannt werden, und es 
sind eigentlich im gesamten Universum, das die Erde umgibt und mit ihr 
zusammen ein Ganzes ausmacht, sieben solcher Geister der Form in 
normaler Entwickelung zu erkennen. Es gibt also sieben Geister der Form 
oder sieben Elohim. Wenn wir uns diese sieben Elohim mit ihren 
verschiedenen Missionen und dem Beruf, in der gesamten Erdenmission 
das Gleichgewicht oder die Liebe herzustellen, vorstellen wollen, dann 
müssen wir uns klar sein darüber, daß diese sieben Geister der Form in 
dem gesamten Weltall so zusammenwirken, daß wirklich das zustande 
kommen würde, was wir in einem der Vorträge als «den Menschen im 
zweiten Drittel seines Lebens» charakterisiert haben. Da würde der 
eigentliche Ich-Mensch sich ausprägen, wenn alle diese sieben Geister der 
Form in der entsprechenden Weise, wie sie es für sich allein durch ihre 
eigene Gemeinschaft sich vorgenommen haben, wirken könnten. Weil aber 
andere geistige Wesenheiten mitwirken und dieses einheitliche 
Menschentum vermannigfaltigen, so war im Kosmos eine ganz besondere 
Einrichtung notwendig. Wenn Sie heute die Lokalität im Kosmos suchen 
wollen, von der aus die normalen Geister der Form wirksam sind - also 
diejenigen Wesenheiten, die, wie ich das gestern charakterisierte, uns 
zuletzt im Lichte entgegenstrahlen innerhalb unseres gegenwärtigen 
Kosmos -, so müssen Sie dieselben in der Sonne suchen. Sie müssen 
jedesmal in der Richtung der Sonne jene kosmische Loge, jene 
Gemeinschaft im Weltall suchen, wo diese Geister der Form ihre 
Beratungen pflegen zur Herstellung des irdischen Gleichgewichts, zur 
Erfüllung der irdischen Mission. Nur eines war notwendig, damit die 
abnormen Geister der Form durch ihre Wirksamkeit nicht gar zu große 
Unordnung in bezug auf den Menschen hervorriefen, es war notwendig, 
daß sich einer der Geister der Form ablöste aus der Gemeinschaft, so daß 
Sie eigentlich nur sechs dieser Geister der Form oder Elohim in der 
Sonnenrichtung zu suchen haben. Einer dieser Geister mußte sich, damit 
durch die gleichzeitige Wirksamkeit der abnormen Geister der Form - die 
eigentlich Geister der Bewegung sind - nicht völlige Unordnung in das 
Gleichgewicht hineingebracht wurde, absondern. Das war derjenige, 
welcher in der Bibel, in der Genesis, Jahve oder Jehova genannt wird. 
Wenn Sie dessen Wirksamkeit im Weltall suchen wollen, so dürfen Sie 
nicht suchen in der Richtung, wo die Sonne steht, sondern in der Richtung, 
wo sich jeweilig der Mond befindet. Das ist auch in meiner 
«Geheimwissenschaft» angedeutet, nur von einer anderen Seite her 
betrachtet, indem gezeigt wird, daß die Geister der Form mit der 
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Sonnentrennung weggehen, daß aber mit der besonderen Einrichtung, die 
mit der Mondtrennung zustande kommt, erst die Vorbedingung für die 
fernere Entwickelung des Menschen geschaffen wird. Denn, wenn der 
Mond mit der Erde vereinigt geblieben wäre, so hätte die Evolution des 
Menschen nicht stattfinden können. Diese fernere Evolution des Menschen 
ist nur dadurch möglich gewesen, daß einer der Elohim, Jahve, mit dem 
Monde heraustrat - während die anderen sechs Geister in der Sonne 
verblieben -, nur dadurch, daß Jahve im Entgegenwirken zusammenwirkte 
mit seinen sechs anderen Genossen.’ 

 
Meteen is duidelijk dat Steiner in deze lezing de samenhang wil tonen met de 
grotere krachten, die vanuit de kosmos werken. In de vierde en vijfde voordracht 
ging het om relatief kleinere krachten, die binnen de aardesfeer werkzaam zijn. 
In de vierde voordracht ging het om aardpunten en de abnormale geesten van 
de vorm. In de vijfde voordracht werd nader ingegaan op de verschillende 
soortgelijke krachten: de geesten van de beweging, de geesten van de vorm, de 
gevallen geesten van de vorm, de geesten van de beweging, enz. Al kwamen ook 
grotere krachten en hun werking, zoals engelen, serafijnen, cherubijnen ter 
sprake. 
In deze voordracht staan de grote krachten van buiten centraal. Dadelijk komt 
Elohim, Jahve, de God van het Oude Testament en het Joodse Volk ter sprake, 
geassocieerd met het hemellichaam de maan. Wij zullen zien dat er meer 
verbindingen worden gelegd met grotere krachten, zoals de diverse planeten, die 
zich op een bepaalde manier op aarde manifesteren. Niet in de laatste plaats 
drukken zij zich uit in de verschillende mensenrassen. 
Voordat wij verder deze lezing gaan behandelen is het wellicht verhelderend om 
figuur E (boven) in gedachten te houden. We zien hier weer de indeling naar 
leeftijdsfases (het vierledige model), maar er zijn ook astrologische tekens 
ingevoerd. Mercurius bij Afrika, Venus bij Azië, daarboven Mars eveneens bij 
Azië, Jupiter bij Europa en Saturnus bij Amerika. Er is hier dus sprake van een 
vijfledig model.  
In tegenstelling tot de vierde lezing is er hier sprake van twee rassen in Azië, het 
Maleise (verbonden met Venus) en het Mongoolse (verbonden met Mars). 
Maar goed, de krachten waar we nu mee te maken hebben zijn groter dan de 
aardse krachten, al gaan ze er wel een verbinding mee aan. We hebben gezien 
dat de maan in verband stond met Jahwe en daarmee het Joodse volk. Wat 
betreft de joden, of de Semieten zullen we zien dat dit niet enige kracht is die op 
hen inwerkt, maar dat komt later. Verder behandelt deze lezing de werking van 
de planeten op de vijf hoofdrassen: 
 

‘Sie können nun die Frage auf werfen: Warum wurde überhaupt diese 
Sonne abgespalten? Das war aus folgenden Gründen notwendig. Nachdem 
einmal ältere Geister der Bewegung, welche eine größere Kraft als die 
Geister der Form haben -denn sie stehen in der Reihe der Hierarchien 
höher -, sich entschlossen hatten, zurückzubleiben, mußten die normalen 
Geister der Form ihre Wirksamkeit durch die Abspaltung des einen 
abschwächen. Sie hätten sonst nicht das Gleichgewicht hervorbringen 
können, welches für die fernere Entwickelung erforderlich war. 
Wenn wir eine genügende Vorstellung haben wollen von dem Wirken 
dieser normalen Geister der Form, so ist es das Beste, wenn wir uns 
sagen: Sie strahlen uns im Sonnenlichte zu. Wenn wir aber von den 
abnormen Geistern der Form eine Vorstellung gewinnen wollen, wie sie 
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zusammenwirken mit den normalen Geistern der Form, die gleichsam 
zentriert sind in der Sonne - denn nur, damit das Gleichgewicht hergestellt 
werden kann, hat sich Jehova in der Mondrichtung abgespalten -, dann 
müssen wir uns vorstellen, daß eine bestimmte Sonnenkraft, die in den 
normalen Geistern der Form uns zuströmt, abgeändert wird durch die 
Kraft, die uns zuströmt von den abnormen Geistern der Form, die 
eigentlich Geister der Bewegung sind. Diese finden ihren Mittelpunkt in 
den anderen fünf Planeten, im alten Planetenstile gesprochen. Da haben 
Sie den Mittelpunkt zu suchen für diese anderen, für die abnormen Geister 
der Form, also im Saturn, Jupiter, Mars, Venus, Merkur. 
Jetzt haben Sie, wenn Sie in den Kosmos hinaussehen, eine Art Verteilung 
für die normalen und abnormen Geister der Form. Die normalen Geister 
der Form sind zu sechs zentriert in der Sonne, der Eine - Jahve oder 
Jehova - hält das Gleichgewicht jenen, vom Monde aus, indem er den 
letzteren regiert und leitet. Beeinflußt werden die Wirkungen dieser Geister 
der Form durch jene Wirkungen, die von Saturn, Jupiter, Mars, Venus und 
Merkur ausgehen. Diese Kräfte strahlen herunter auf die Erde, werden 
aufgehalten und strahlen wieder von der Erde auf in der Weise, wie das 
gestern am Ende des Vertrages beschrieben worden ist. (p. 111-112) 

 
De normale geesten van de vorm werken dus via de zon, maar het zijn de 
abnormale geesten van de vorm die deze werking ombuigen via een specifieke 
planeet. Of wellicht zorgen de abnormale geesten van de vorm voor een ruis 
waarin voor een bepaald ras de werking van een planeet de overhand krijgt in 
ieder geval een ingewikkeld verhaal, maar hopelijk is het toch een beetje 
duidelijk geworden. 
Nog een opmerking over het uittreden van Jahweh en de maan. Het idee dat de 
maan is uitgetreden, staat uitgebreid beschreven in Steiners ‘Wetenschap van de 
Geheimen der Ziel’. In het Duits ‘Geheimwissenschaft’, waarnaar Steiner zelf ook 
verwijst. Er zijn zeven geesten van de vorm, waarvan Jahwe er een is. Jahwe 
werkt vanuit de maan, de overige zes vanuit de zon. Dit zal vaker blijken uit de 
hier te bespreken tekst. Steiner spreekt regelmatig van de ‘Sechs oder 
Siebenheit' Hij verwijst hierin naar de geesten van de vorm, die weer hun 
tegenhanger vinden in de geesten van de beweging of abnormale geesten van de 
vorm, die vanuit de vijf planeten werkzaam zijn. Na deze uitleg kunnen we 
wellicht de tekst induiken. 
Vervolgens verwijst Steiner terug naar de vierde lezing en de krachtpunten op 
aarde (zie figuur D):  
 

‘Wenn wir den Punkt, den wir vor einigen Tagen in unseren Darlegungen in 
Afrika gefunden haben, und jetzt näher dadurch charakterisieren, daß, weil 
die normalen Geister der Form zusammenwirken mit denjenigen abnormen 
Geistern der Form, die im Merkur zentriert sind, die Rasse der Neger 
entsteht, so bezeichnen wir okkult ganz richtig das, was in der schwarzen 
Rasse herauskommt, als die Merkur-Rasse. 
Jetzt verfolgen wir diese Linie weiter, die wir dazumal durch die 
Mittelpunkte der einzelnen Rassenausstrahlungen gezogen haben. Da 
kommen wir nach Asien und finden die Venus-Rasse oder die malayische 
Rasse. Wir kommen dann durch das breite Gebiet Asiens hindurch und 
finden in der mongolischen Rasse die Mars-Rasse. Wir gehen dann herüber 
auf europäisches Gebiet und finden in den europäischen Menschen, in 
ihrem Urcharakter, in ihrem Rassencharakter die Jupiter-Menschen. Gehen 
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wir über das Meer hinüber nach Amerika, wo der Punkt, der Ort ist, an 
dem die Rassen oder Kulturen sterben, so finden wir die Rasse des 
finsteren Saturn, die ursprünglich indianische Rasse, die amerikanische 
Rasse. Die indianische Rasse ist also die Saturn-Rasse. Auf diese Weise 
bekommen Sie, wenn Sie sich okkult die Sache immer genauer vorstellen, 
die Kräfte, die in diesen Weltenpunkten, diesen fünf Planeten, ihre äußere 
materielle Offenbarung erfahren haben.’ 

 
Hier wordt weer dezelfde lijn gevolgd. Alleen wordt het verhaal nu verteld vanuit 
een ander perspectief. Het zijn nu de planetenkrachten die een rol spelen. En het 
‘Aziatische ras' is in tweeën gesplitst; een Maleis ras (Venus) en een Mongools 
ras (Mars). Uitvoerig bespreekt hij hier vervolgens de kenmerken en de 
achterliggende krachtwerkingen van ieder ras. 
Belangrijk is in deze voordracht hoe de abnormale geesten van de vorm (de 
geesten van de beweging) middels hun planetenkrachten inwerken op het fysieke 
lichaam van de mens, al gebeurt dat per ras op een andere manier. Eerst het 
Afrikaanse ras: 
 

‘Wenn Sie sich davon eine immer deutlichere und konkretere Vorstellung 
machen, dann bekommen Sie eine innere Erkenntnis dieser 
eigentümlichen, über die Erde hin verbreiteten Rassen-Charaktere, eine 
Erkenntnis dieses eigenartigen Zusammenwirkens der normalen und der 
abnormen Geister der Form. Damit haben wir gleichsam das Bild 
gezeichnet, wie wir es in einem bestimmten Punkt festhalten können. Aber 
es gilt das, was ich gesagt habe für die verschiedenen Punkte der Erde, 
wieder nur für einen ganz bestimmten Zeitpunkt der Entwickelung. Es gilt 
für den Zeitpunkt, wo an einem bestimmten Momente der alten 
atlantischen Entwickelung die Völkerzüge von einem Punkt der Atlantis 
ausgehen und dorthin wandern, wo sie die entsprechende 
Rassenausbildung in dem betreffenden Punkte erhalten können. Daher 
finden Sie in meiner «Geheimwissenschaft» auch darauf hingewiesen, daß 
in der alten Atlantis, an ganz bestimmten Mysterienstätten, die dort die 
atlantischen Orakel genannt sind, die Leitung dieser Verteilung der 
Menschen über die Erde in die Hand genommen wird, so daß in der Tat 
jenes Equilibrium, jene Gleichgewichtslage hervorgebracht werden konnte, 
die zur entsprechenden Rassenverteilung führte. In einem solchen 
Mysterien-Orakel wurden immer die Wahrheiten erforscht, die wir jetzt 
erzählen, und ursprünglich hat man sich ganz danach gerichtet. Es wurde 
auf diese Weise das, was auf der Erde geschah, von solchen Zentren aus 
in entsprechender Weise geleitet. 
Wir haben also gleichsam in der Völkerströmung, die durch Afrika 
hinüberzog und sich in der äthiopischen Rasse auskristallisierte, einen 
Impuls zu suchen, der von dem Merkur-Orakel gegeben werden konnte, in 
dem man ganz genau beobachtete, wie zusammenwirkten die normalen 
Geister der Form, die sechs Elohim mit Jahve oder Jehova, und wie 
hineinwirkten die abnormen Geister der Form, die vom Mittelpunkte des 
Merkur aus wirkten. Nach dem astrologischen Zusammenwirken dieser 
verschiedenen Punkte der Kräfte wurde der Gleichgewichtspunkt 
ausgesucht auf unserer Erde und danach wurde der Gleichgewichtspunkt 
als Ausstrahlungspunkt für die betreffende Rasse angenommen. 
In ähnlicher Weise wurde auch die Bildung der anderen Rassen geleitet. 
Danach wird dann die große Landkarte gezeichnet, in welche die Einflüsse 
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eingetragen werden mit Bezug auf Völker, Geschlechter und so weiter. Das 
ist die große Landkarte, die ein Abbild der Himmelswirksamkeit ist, die 
dadurch entsteht, daß die Kräfte der Himmelswirksamkeit in die Erde 
hineinstrahlen, von ihr zurückstrahlen und den Menschen bestimmen. 
Als was können wir nun einen Menschen der Merkur-Rasse, der 
äthiopischen Rasse ansehen? Wir können ihn so ansehen, daß wir sagen: 
Dieser Mensch ist ursprünglich durch die Elohim dazu bestimmt, dazu 
veranlagt gewesen, das gesamte Menschliche in seiner Totalität in sich 
auszudrücken. Aber nun wirkten von dem Merkurmittelpunkt aus die 
abnormen Geister der Form mit großer Gewalt und variierten den 
Menschen so, daß die Form der äthiopischen Rasse herauskam. Und so 
ähnlich verhält es sich bei jeder einzelnen Rasse. Dadurch aber, daß die 
Völkerströmungen in ganz bestimmter Weise von dem ursprünglichen 
Mittelpunkte aus geleitet worden sind, ist erst diese Linie, die ich Ihnen vor 
einigen Tagen zeichnete, entstanden. Sie müssen sich also denken, daß 
die Geister der Form von einem Mittelpunkte ausstrahlten. Diesen 
Mittelpunkt haben wir anzunehmen in einem bestimmten Zeitpunkte der 
alten Atlantis. Da haben wir das, was sich hinuntersenkt in den 
atlantischen Kontinent und ihn so ausgestaltet, daß die Menschengeister 
unter die Herrschaft der entsprechenden abnormen Geister der Form 
gebracht wurden. 
Damit war die große Völkergrundlage geschaffen, und der Mensch hat, 
wenn er hinaufsieht in die unendlichen Weiten des Himmelsraumes, dort 
die Kräfte zu suchen, welche ihn konstituierten. Sie konstituierten ihn aber 
in ihrer Rückstrahlung von der Erde. Indem er hinaufblickt zu den 
normalen Geistern der Form, zu den Elohim, sieht er zu dem auf, was ihn 
eigentlich zum Menschen macht, und indem er hinaufblickt zu dem, was in 
den einzelnen Planetengeistern - abgesehen von Sonne und Mond - 
zentriert ist, sieht er das, was ihn zu einer bestimmten Rasse macht. 
Wie arbeiten nun in und an den Menschen diese Rassengeister? Sie 
arbeiten in sehr eigentümlicher Art, so, daß sie, man möchte sagen, 
durchkochen seine Kräfte zunächst bis in den physischen Leib hinein. Nun 
wissen Sie ja, daß sich dasjenige, was wir die vier Grundteile des 
Menschen nennen, projiziert, abbildet in jeweiligen Teilen des physischen 
Leibes, so daß wir sagen können: Es bildet sich ab dasjenige, was das Ich 
ist, im Blut; dasjenige, was der astralische Leib ist, im Nervensystem; 
dasjenige, was der Äther- oder Lebensleib ist, im Drüsensystem, und erst 
der physische Leib ist ein Sichselbstsein, ein Abbild seines eigenen 
Wesens, das für den heutigen Menschen in sich selbst seine geschlossenen 
Gesetze hat. Das Ich bildet sich also ab im Blute, der Astralleib im 
Nervensystem, der Ätherleib im Drüsensystem.’ 

 
Overigens zijn de Elohim dus de zeven geesten van de vorm, waarvan er zes 
vanuit de zon opereren en een vanuit de maan (Jahwe). Steiner vervolgt over 
het zwarte ras: 
 

‘Zunächst können diejenigen geistigen Wesenheiten, die da in dem 
Menschen kochen, damit sein Rassencharakter entsteht, nicht gleich 
unmittelbar in die höheren Teile hineinwirken. Sie kochen zunächst in 
diesen Abbildungen der höheren Glieder im physischen Leibe. In den 
physischen Leib können sie nicht recht herein, aber sie kochen in den drei 
anderen Gliedern: in dem, was Abbild des Ich ist, im Blut, in dem, was 
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Abbild des Astralleibes ist, im Nervensystem und in dem, was Abbild des 
Ätherleibes ist, im Drüsensystem. In diesen drei Systemen, die dem 
physischen Leibe angehören, aber Abbilder der höheren Glieder sind, 
kochen die Rassengeister, die abnormen Geister der Form. 
Sie sehen hier, daß des Menschen physischer Leib von innen bestimmt 
wird, so bestimmt wird, daß diese verschiedenen geistigen Wesenheiten 
eingreifen in die Glieder im physischen Leibe, welche die Projektionen, die 
Schattenbilder der höheren Glieder sind. Wo greift nun zum Beispiel der 
Merkur ein? - ich sage Merkur, um das zusammenzufassen, was sich als 
abnorme Geister der Form im Merkur befindet. Er greift so ein, daß er mit 
anderen zusammenwirkt, namentlich in das Drüsensystem. Er kocht in 
dem Drüsensystem drinnen, und da leben sich die Kräfte aus, die durch 
jenes Übergewicht der Merkurkräfte entstehen, die in der äthiopischen 
Rasse wirken. Alles, was der äthiopischen Rasse ihre besonderen 
Merkmale verleiht, das kommt davon her, daß die Merkurkräfte in dem 
Drüsensystem der betreffenden Menschen kochen und brodeln. Das 
kommt davon her, daß sie auskochen, was die allgemeine, gleiche 
Menschengestalt zu der besonderen der äthiopischen Rasse macht mit der 
schwarzen Hautfarbe, dem wolligen Haar und so weiter. Diese Modifikation 
der allgemeinen Menschengestalt kommt also von diesen Kräften her.’ 

 
En zo kwam, onder invloed van de planeet Mercurius, het Afrikaanse ras aan zijn 
zwarte huid en zijn kroeshaar. Het lijkt mij dat hier sprake is van rassenleer, of 
kan iemand dit nog steeds zien als niet meer dan een beschrijving van uiterlijke 
kenmerken? Overigens mag hier ook niet vergeten worden dat de planeten naar 
Griekse of Romeinse goden zijn genoemd, allen met een sterke symboolwaarde. 
Mercurius (als planeet dicht bij zon en met een korte omlooptijd) is de Griekse 
Hermes (de boodschapper van de goden met de gevleugelde voeten). Mercurius 
is overigens de Latijnse naam. Dit aspect is tegenwoordig niet meer zo algemeen 
bekend. Als de antroposofie nu een groot voordeel heeft, is dat het veel gebruik 
maakt van dit soort analogieën en symbolen. Wat dat betreft wordt dit ‘gezonken 
cultuurgoed' sterk in leven gehouden. Ik heb dat zelf als een groot voordeel 
mogen ervaren van mijn eigen schooltijd op een vrijeschool. Door vanaf jonge 
leeftijd vertrouwd te zijn met de Griekse en de Germaanse mythologie zijn deze 
symbolen mij ook sterk bijgebleven. Niets is toeval in de antroposofie en alle 
analogieën zitten doortimmerd in elkaar. Jupiter is naast de planeet de Romeinse 
oppergod en verbonden aan het blanke ras. Mars is de oorlogsgod en verbonden 
aan de Mongolen. Mercurius is de boodschapper met gevleugelde voeten en 
verbonden aan het zwarte ras en Saturnus is de oude god, vaak geassocieerd 
met de dood en het element aarde, verbonden met de indianen. 
Dus hieruit blijkt weer eens hoe ‘Hermetisch' dit vertoog van Steiner is, alles is 
verbonden met alles en krachten uit de macrokosmos drukken zich uit in 
krachten in de microkosmos. 
Maar goed, zoals we hebben gezien bij de vierde voordracht, de lijn slingert van 
Afrika richting Azië. Eerst doet het Zuid oost Azië aan, het leefgebied van het 
Maleise ras. En na Mercurius komt Venus, dus: 
 

‘Gehen Sie nun weiter nach Asien herüber, so haben Sie in ähnlicher Weise 
etwas, was man als Venuskräfte bezeichnen könnte, als eine abnorme 
Ausgestaltung der Geister der Form. Diese Venuskräfte wirken wiederum, 
indem sie ihren Angriffspunkt vorzugsweise auf das verlegen, was wir 
Abbild des astralischen Leibes nennen, im Nervensystem. Aber sie wirken 
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auf eine besondere Art, und zwar nicht direkt als Venusgeister, auf das 
Nervensystem. Es kann nämlich auf zwei Umwegen auf das Nervensystem 
gewirkt werden. Der eine Umweg ist durch die Atmung. Indem nämlich 
besonders auf die Atmung gewirkt wird, setzen sich im Menschen selber 
diese Wirkungen im Atmungs- und Nervensystem fest und geben ihm eine 
bestimmte Form. Diesen Umweg wählen sich die abnormen Geister der 
Form, die wir Venuswesen nennen können, eben in der malayischen Rasse, 
in den gelbschattierten Rassen von Südasien und nach den Inseln des 
malayischen Gebietes hin. Da ist ausgebreitet, so wie über das äthiopische 
Gebiet die Drüsenmenschheit, über diese Fläche die Menschheit, bei der 
die abnormen Geister der Form auf dem Umweg durch das 
Atmungssystem auf das Nervensystem wirken. Im Nervensystem wird auf 
dem Umwege über das Atmungssystem gewirkt. Im Nervensystem wird 
ausgekocht das, was mit besonderen Modifikationen die mehr oder 
weniger gelbgefärbte Menschheit gibt. Die Umwandlung, welche da bewirkt 
wird, drückt sich allerdings mehr in jenem Nervensystem aus, das wir mit 
dem Ausdruck Sonnengeflecht zusammenfassen, also nicht eigentlich in 
dem höheren Nervensystem, sondern in jenem geheimnisvollen Teile des 
Nervensystems, der in zwei Strängen parallel dem Rückenmark läuft und 
sich in der verschiedensten Weise ausbreitet. Es wird also in diesem Teile 
des Nervensystems auf dem .Umwege durch das Atmungssystem gewirkt, 
der in unserem Sinne noch nicht zu der höheren geistigen Tätigkeit gehört. 
Es wird tief im unterbewußten Organismus durch diese Venuskräfte 
gewühlt, die in diesem Rassenteile der Menschheit wirken'. (p. 116-117) 

 
Venus werkt dus door in de ademhaling van het Maleise ras, woonachtig op het 
Indo-chinese schiereiland. Associaties te over lijkt me. 
En zoals de liefdesgodin Venus zich in Zuidoost Azië heeft genesteld, zo geldt dat 
voor de oorlogsgod Mars op de Mongoolse vlakten, al gebeurt er hier ook iets 
bijzonders dat nader moet worden toegelicht: 
 

‘Jetzt gehen wir über die breiten, mongolischen Flächen herauf. Das sind 
diejenigen Flächen, in denen die Geister der Form vorzugsweise wirken, 
die den Umweg durch das Blut genommen haben. Da wird im Blute 
dasjenige ausgekocht, was die eigentliche Modifikation aus der Menschheit 
heraus, den Grundcharakter der Rasse bewirkt. Nun ist aber bei dieser 
mongolischen Rasse etwas höchst Eigentümliches vorhanden. Da gehen 
ins Blut hinein die Marsgeister. Sie arbeiten aber auf eine ganz bestimmte 
Weise im Blute, so daß sie den sechs Elohim, die in der Sonne zentriert 
sind, entgegenwirken können. Diesen sechs Elohim wirken sie also 
entgegen in der mongolischen Rasse. Dabei machen sie eine ganz 
besondere Attacke nach der anderen Seite, nach Jahve oder Jehova, der 
abgetrennt hat sein Wirkungsgebiet von dem der sechs Elohim. Aber außer 
diesem Zusammenwirken der Marsgeister mit den sechs Elohim und Jahve, 
das die mongolische Rasse ergibt, gibt es noch ein Besonderes. Wenn wir 
die Art dieses besonderen Einflusses angeben wollen, so müssen wir 
sagen: Wie in das Mongolische hinein die sechs Elohim von der Sonne, 
Jahve vom Monde und ihnen entgegen die Marsgeister wirken, so müssen 
wir in einem anderen Falle annehmen, daß von der Mondrichtung her die 
Jahvekräfte wieder zusammentreten und zusammenwirken mit den 
Marsgeistern, und daß dadurch eine besondere Modifikation entsteht. Hier 
haben Sie, aus dem okkultesten Hintergrunde heraus erklärt, eine 
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besondere Modifikation der Menschheit, nämlich diejenige, die zum 
Semitentum gehört. Im Semitentum haben Sie eine Modifikation des 
gesamten Menschentums, so, daß sich ausschließt von den anderen Elohim 
Jahve oder Jehova und dieses Volk mit einem besonderen Charakter 
veranlagt, indem er zusammenwirkt mit den Geistern des Mars, um die 
besondere Modifikation dieses Volkes hervorzubringen. Jetzt werden Sie 
auch das Besondere einsehen, das in dem semitischen Volk und seiner 
Mission liegt. In einem gewissen, tiefen okkulten Sinn konnte der 
Schreiber der Bibel sagen, daß Jahve oder Jehova dieses Volk zu seinem 
Volke gemacht habe, und wenn Sie jetzt das dazu nehmen, daß hier ein 
Zusammenwirken stattfindet mit den Marsgeistern, und daß die 
Marsgeister ihre Angriffe vorzugsweise auf das Blut richten, dann werden 
Sie auch begreifen, warum gerade die fortgehende Wirkung des Blutes von 
Geschlecht zu Geschlecht, von Generation zu Generation für das semitisch-
hebräische Volk von ganz besonderer Wichtigkeit ist, und warum im 
semitischen Volk der Gott Jahve sich als der Gott bezeichnet, der mit dem 
Blute herunterrinnt von Abraham, Isaak, Jakob und so weiter. Das ist der 
Weg, wie das Blut rinnt durch alle diese Geschlechter. Indem sich Jahve 
bezeichnet: «Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs», sagt er: Ich 
wirke in eurem Blute. - Was immer im Blute wirkt, was im Blute 
ausgefochten werden muß, das Zusammenwirken mit den Marsgeistern, 
das ist eines der Mysterien, die uns tief hineinführen in die weise Führung 
der gesamten Menschheit der Erde'. (p. 117-119). 

 
Hier valt veel over te zeggen. In de eerste plaats wordt er de verbinding gelegd 
met de Mongolen en de oorlogsgod Mars. Er werken dus sterke krachten van 
deze planeet oorlogsgod op de Mongoolse vlakten. Nu is het aardige dat Bernard 
Lievegoed, prominent Nederlands antroposoof (stond ook bekend als een van de 
meest erudiete en verlichte representanten van deze beweging) een keer iets 
interessants heeft gezegd in een interview met Jelle van der Meulen in het 
antroposofische tijdschrift Jonas. Later is dit artikel, omgeven met wat rellerige 
sneren, opnieuw gepubliceerd in de Brug. Ik haal hier een verhelderende 
passage uit de Brug aan: 
 

De wereldpolitiek 
 
Een kleine waarschuwing bij dit hoofdstukje: wat Bernard Lievegoed hier 
vertelt over Mongolen en mohammedanen is 20 jaar later helemaal niet 
politiek correct. Maar we verwijzen in dit verband liever naar het artikel 
van Jos Verhulst in ‘De Witte Werf' van juni/juli 2000 over het reactionair 
karakter van Politieke Correctheid ( "PC: het progressieve masker van het 
globale kapitalisme"). -fdw. 
 
JvdM: Zo op het eerste gezicht is het niet moeilijk om vast te stellen waar 
de spanningen liggen (in 1980 - fdw). Rusland versus Amerika, Iran, het 
Midden-Oosten, het Westen en de Derde Wereld, Afghanistan. 
 
BL: In een gesprek vertelde Steiner dat de werkelijke spanningen in de 
wereldpolitiek liggen tussen China en Amerika. Hij voorzag een strijd 
tussen beide landen, waarbij hij in het midden liet of die zich zou afspelen 
over Europa heen, dan wel over de oceaan. Voor ons valt te hopen dat het 
laatste het geval is, hoewel Steiner enkele malen heeft gesproken over 
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een verwoest Europa tussen 1950 en 2050.Mao Tse Toeng heeft natuurlijk 
een grote rol gespeeld in de versterking en centralisatie van China. Hij 
heeft vorm gegeven aan de Chinese Volksrepubliek die in 1949 werd 
opgericht en waarvan hij de voorzitter werd. Nu is het van belang te weten 
dat Mao zijn inspiratie heeft gehaald tijdens de grote tocht naar het 
Noorden, in Buiten-Mongolië, waar tegenwoordig de Mongoolse 
Volksrepubliek ligt. 
Dat is een heel bijzonder gebied op aarde, waar heel sterke Marskrachten 
inwerken. Deze worden volgens een oude Chinese traditie elke 
achthonderd jaar actief. China heeft tegen deze Mongolenstormen zijn 
Chinese Muur gebouwd. De demonische Marskrachten in dat gebied nemen 
dan bezit van mensen en drijven ze tot gewelddadige overheersing. Er zijn 
een aantal momenten in de geschiedenis aan te wijzen waarop eerst China 
en later ook Europa vanuit het Oosten dreigden te worden overheerst. Op 
een voor een uiterlijke beschouwingswijze onbegrijpelijke manier werd 
vaak ingegrepen en het lot ten goede gekeerd. 
Toen Attila na de slag op de Catalaunische velden bij Troyes in 450 werd 
teruggeslagen, lag voor hem de weg naar Zuid-Europa open. Hij trok naar 
Italië om het onverdedigde Rome te plunderen. De legende verhaalt hoe 
paus Leo de Grote hem tegemoet komt en Attila boven de paus een groot 
paard ziet, waarop de aartsengel Michaël zit. Attila schrikt daar zo van dat 
hij hals over kop naar Hongarije vlucht waar hij korte tijd later sterft. 
Binnen een jaar was er geen Mongool meer in Europa. De demonische 
Marskrachten kunnen niet worden verslagen door wapens, maar alleen 
door het licht van een christelijke ingewijde. Op het moment dat de 
demonische invloeden Attila hebben verlaten, vraagt hij zich af: Wat doe ik 
hier eigenlijk? Terstond is de overheersingsdrang verdwenen en vlucht hij. 
Hetzelfde herhaalt zich 800 jaar later. Bij Breslau komen de Mongolen 
Europa binnen en verslaan alle Silezische ridders in de slag bij Liegnitz. De 
poort naar Europa ligt open. De dag na de slag echter trekt het leger zich 
in paniek terug en binnen drie maand was heel Rusland vrij van Mongolen. 
Een historisch raadsel. Het was ook hier een ingewijde die de demonische 
krachten tegemoet trad. Dat was de heilige Hedwig. Zij was familie van 
Elisabeth van Thuringen. Zij was getrouwd met graaf Wilhelm van Silezië. 
Met hulp van Cisterciënser monniken laat de graaf kloosters bouwen. In 
een van die kloosters leefde een abt die enkele malen naar Rome toog om 
te zeggen: "Hou toch op met die kruistochten. Het gevaar ligt niet in 
Palestina maar in Centraal-Azie". Iedereen verklaarde hem voor gek maar 
hij wist waar hij het over had. Innerlijk bereidde hij zich -samen met de 
heilige Hedwig- voor op de komst van de Mongolen. Het is het christelijke 
licht dat deze mensen uitstraalden dat de Mongolen de wijk deed nemen. 
Ook in onze tijd zou dus weer een Mars-inspiratie moeten uitgaan van het 
Mongoolse gebied. Mao heeft daar zijn inspiratie gehaald en ik houd het 
dan ook niet voor onmogelijk dat eens een nieuwe Mongolenstorm tot in 
Europa zijn uitwerking zal hebben. Wanneer je naar de uiterlijke politieke 
omstandigheden kijkt zul je misschien zeggen: waar halt u het vandaan. 
Als je echter door de dingen heen kijkt en rekening houdt met geestelijke 
werkelijkheden is zoiets helemaal niet ondenkbaar. 
Op deze gevaren moeten we voorbereid zijn. De demonische Marskrachten 
versla je niet met wapengeweld. Waar het om gaat is dat er een 
christelijke subcultuur ontstaat in Europa met krachten die opgewassen 
zijn tegen de demonen. Er moeten culturele eilanden komen waar mensen 
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zijn die echt menen wat ze doen. Waar niet gewerkt wordt vanuit een 
systeem, omdat je daarmee zo handig kinderen kunt leren lezen en 
schrijven. Plaatsen waar menselijkheid is, waar tegenstellingen niet 
worden verdoezeld, maar waar mensen echt op elkaar ingaan. Als het 
zover is dat er een grote ingewijde zal zijn, zal hij zonder een subcultuur 
van het hart niet kunnen werken. 
De andere tegenkracht is de fanatieke islam, die nu een renaissance 
doormaakt. Uit het zuidoosten dreigt een overheersing van Europa door 
een heilige oorlog van fanatieke mohammedaanse groepen. Het gaat hier 
om een zuiver ideologische strijd die in de komende decennia kan 
escaleren. Of het een aanval met wapens of met economische middelen 
gaat worden is nog onzeker, maar ook hier staan wij in een geestesstrijd 
die alleen door een christelijke cultuur van het hart gewonnen wordt, zoals 
reeds een paar maal in de laatste dertienhonderd jaar is gebeurd. 
Men kan wat ik hier zeg zien als negatief doemdenken. Dat is het niet. Het 
is een aansporing om positief te staan in de grote taken van deze tijd.’22 
 

Het lijkt me duidelijk dat Lievegoed zeer wel bekend was met deze cyclus van 
Steiner. Ik zou me overigens geen groter contrast kunnen voorstellen tussen een 
intellectueel als Lievegoed en het platte geschreeuw van de Brug, maar toch je 
ziet bij beiden Steiners visie terug, zoals geformuleerd in ‘Die Mission’. 
Maar om nog iets opmerkelijks uit deze passage te noemen. De planeet Mars 
blijkt dus ook van invloed te zijn op de Semieten. Er is zelfs een samenwerking 
van een van de Elohim (Jahwe, vanaf de maan) met de marsgeesten. Steiner 
schildert hier de ‘geschiedenis van de bloedbanden', die wij kennen uit het Oude 
Testament als aangestuurd door de Marsgeesten, maar Jahwe opereert vanuit de 
Maansfeer. De Joden kunnen wel degelijk geassocieerd worden met Mars, maar 
ook met de maan. Interessant is het in deze om te wijzen op het artikel van Jan 
Willem de Groot; ‘Kosmisch racisme'. Daar wordt ook ingegaan op deze passage: 
 

‘Ook de joden krijgen in de antroposofie een hemellichaam toebedeeld, in 
hun geval de maan. De antroposofische visie op de verbindingen tussen 
het Jodendom en de maan vinden we kernachtig verwoord in een interview 
met de antroposoof John van Schaik in het antroposofische tijdschrift 
Jonas van 27 mei 1994. Van Schaik zegt hier over Steiners visie op de 
joden het volgende: "(...) Ook Steiner maakt verschil. Hij zegt dat de god 
in het Oude Testament nog werkt vanuit de maansfeer en de God in het 
Nieuwe Testament vanuit zonnekracht. Vanuit de maansfeer geeft Jahweh 
leiding aan het joodse volk. De maan spiegelt, werkt op het spiegelende 
bewustzijn. Het reflecteert op iets. Het joodse volk ontwikkelde een 
reflecterend, sterk intellectueel bewustzijn.’23 

 
Jan Willem de Groot legt overigens ook een historische link naar een 
antisemitische traditie (hij laat overigens, net als ik, in het midden of deze 
maanvoorstelling echt antisemitisch zou zijn, hoewel ook dit mijns inziens weer 
schandelijk stereotype en etnocentrisch is, naar de hedendaagse maatstaven): 
 

‘De verbinding Jodendomrationalisme die hier door de antroposofie gelegd 
wordt, kenmerkte eveneens het antisemitische denken in Duitsland. De 

                                                 
22 Na te lezen op http://users.telenet.be/antroposofie/diabasis/b29bl.htm 
23 Zie: http://www.stelling.nl/simpos/antro1.htm 
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veronderstelling van de joden als een ‘volk zonder wortels’, dat met zijn 
intellectuele reflectie de vertrouwde levenspatronen vernietigt en op deze 
wijze de wegbereider van de moderniteit wordt, was wijd verbreid in het 
antisemitische kamp. De Duitse filosoof Ludwig Klages (1872-1956), die 
een antisemitisch geïnspireerde ‘Lebensphilosophie’ verkondigde waarin de 
intuïtie boven de - rationele - reflectie werd gesteld, sprak in dit opzicht 
over het ‘molochitisch-zersetzende Verstand’ van de joden, die met hun 
rationalisme iedere synthetische en organische entiteit tot ontbinding 
brengen en daarmee het leven zelf doden. 
De antroposofische gelijkstelling van de joodse "reflectie" met de 
‘spiegelende’ maan duidt niet alleen op het veronderstelde joodse 
rationalisme, maar herbergt nog een ander aspect, dat evenzeer in de 
antisemitische traditie wortelt. Het betreft hier de klassieke antisemitische 
gedachte dat de joden een volk van ‘parasieten’ zijn; net zoals de maan 
als ‘parasitair hemellichaam’ het licht voor haar reflectie aan de zon 
ontleent, ontlenen de joden als ‘parasitair volk’ hun levenskracht aan hun 
gastvolk. Dat deze bizarre vergelijking onderdeel is van het antisemitische 
gedachtegoed blijkt uit het werk van Georg Lomer (1877-1956), een 
voormalig zenuwarts die na de Eerste Wereldoorlog in contact met de 
theosofische beweging was gekomen. Lomer was als astroloog de stichter 
van een zogenaamde Arische "zonnekerk," waar hij voor zijn volgelingen 
een metafysische rassenleer formuleerde. In zijn brochure Wir und die 
Juden im Lichte der Astrologie uit 1928 stelde hij dat de Arische man als 
het scheppende principe in verbinding stond met de zon, terwijl de joden 
slechts in het licht van de maan stonden; zoals de maan voor haar 
uitstraling op de maan parasiteerde, parasiteerden volgens Lomer de 
joden op de scheppingskracht van het het Ariërdom en waren daarmee 
een ‘parasitair maanvolk’. Deze gedachte leefde niet alleen bij Lomer en 
zijn volgelingen. Ook elders in het 'völkische' en antisemitische kamp 
werden de joden consequent met de maan in verbinding gebracht en als 
duistere ‘Mond-Kreaturen’ afgeschilderd. 
Dat deze antisemitische ‘maanmythologie’ tot op heden voortleeft, blijkt 
op ondubbelzinnige wijze uit het werk van de Chileen Miguel Serrano, 
voormalig ambassadeur van Chili in India, Joegoslavië en Oostenrijk. 
Serrano, schrijver van een in meer dan twintig talen vertaald boek over 
zijn vriendschap met Hermann Hesse en Carl Gustav Jung publiceerde in 
1978 in Santiago een boek met de volgende titel: El cordon dorado; 
Hitlerismo esoterico (in 1987 verschenen in een Duitse vertaling onder de 
titel Esoterischer Hitlerismus). In dit huiveringwekkende werk wordt Hitler 
opgevoerd als een Arische lichtgod, die de mensheid heeft proberen te 
bevrijden van de Semitische wereldheerschappij. En ook Serrano brengt in 
zijn boek de joden in verbinding met de maan wanneer hij spreekt over 
het (huidige) ‘Semitisch-lunare Fischezeitalter’, waarin de aarde wordt 
beheerst door het joodse rationalisme en materialisme. 
Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat de antroposofische indeling van 
de mensheid in dag- en nachtvolkeren en de antroposofische voorstelling 
van de joden als een volk dat met de maan verbonden is zeer 
problematisch zijn. Met dergelijke classificaties maakt de antroposofie deel 
uit van een traditie, waarvan de antroposofen zelf zich in het geheel niet 
bewust zijn. Deze traditie kan men het best karakteriseren als ‘kosmisch’ 
of ‘metafysisch racisme’. Dit gebrek aan historisch inzicht van de 



 46 

antroposofen maakt hen blind voor de obscure overlevering, waarmee veel 
van Steiners ideeën over rassen verbonden zijn. 
Het grote gevaar van een beschouwingswijze, waarin het individu met 
bovenpersoonlijke krachten wordt verbonden, schuilt in de 
ontmenselijking. Mensen worden niet meer als unieke individuen 
waargenomen, maar als het verlengstuk van een of ander metafysisch 
principe. Deze ontmenselijking treedt niet alleen naar voren in de 
theorieën van Lanz en Serrano, maar ook in de antroposofie, waarin het 
lot van volken en rassen ‘kosmisch’ bepaald is. Dit blijkt op navrante wijze 
uit de antroposofische visie op de Indianen, die als "Saturnusras" gedoemd 
zijn uit te sterven. Het is een zienswijze, waarin de ethiek geheel achter de 
- occulte - horizon verdwijnt; niet de mens telt, maar het principe.’ 

 
Met deze slotconclusie ben ik het overigens meer dan eens. De notie van de 
indianen als het Saturnusras komt hier later ter sprake. Nadat de Mongolen en 
de Semieten zijn besproken gaat Steiner over naar het ras dat met de planeet 
Jupiter is verbonden: het Europese/Arische ras. Overigens trekt hij nog een 
conclusie over het Semietendom (gemist in het vorige stukje), daarna gaat hij 
over naar de Europeanen: 
 

‘So also sehen Sie, daß auf das Blut der Menschheit in zweifacher Weise 
gewirkt wird, daß zwei Rassenbildungen sozusagen entstehen, indem auf 
das Blut der Menschheit gewirkt wird. Auf der einen Seite haben wir alles 
dasjenige, was wir die mongolische Rasse nennen, auf der anderen Seite 
dasjenige, was wir als zum Semitentum gehörig bezeichnen können. Das 
ist eine große Polarität in der Menschheit, und wir werden auf diese 
Polarität unendlich Bedeutungsvolles zurückzuführen haben, wenn wir die 
Tiefen der Volksseelen werden verstehen wollen. 
Wir haben noch weiter zu verfolgen, wie die Geister und Wesenheiten, die 
im Jupiter ihren Mittelpunkt haben, in dem Menschen kochen und brodeln. 
Diese wählen sich nun den zweiten Angriffspunkt, um unmittelbar auf das 
Nervensystem zu wirken, und zwar geht durch alles das, was die Sinne des 
Menschen sind, der eine Angriffspunkt; der andere Angriffspunkt, der in 
das Nervensystem hineinwirkt, geht auf dem Umwege durch das 
Atmungssystem in das Sonnengeflecht. Der Angriff, der von dem Jupiter 
ausgeht, geht auf dem Umweg durch die Sinneseindrücke und strömt von 
da aus auf die Teile des Nervensystems, die im Gehirn und Rückenmark 
zentriert sind. Da hinein fließen also bei denjenigen Rassen, die zur 
Jupiter-Menschheit gehören, jene Kräfte, die den Rassencharakter 
besonders ausprägen. Das ist bei den arischen, vorderasiatischen und 
europäischen Völkern, bei denen, die wir zu den Kauka-siern rechnen, 
mehr oder weniger der Fall. Da tritt die Modifikation der allgemeinen 
Menschheit, die von den abnormen Geistern der Form herrührt, dadurch 
ein, daß die abnormen Geister, die wir als Jupiter-Geister bezeichnen 
können, auf die Sinne einwirken. Also durch die Sinne werden die 
Kaukasier bestimmt. 
Nun werden Sie auch begreifen, daß ein ganz eminent und bewußt unter 
dem Jupiter- oder Zeus-Einfluß stehendes Volk, wie die Griechen, die sich 
als Mittelpunkt für den Zeus-Einfluß fühlen, hervorragend bestimmt wird 
durch das, was durch die Sinne in das Nervensystem einfließt. Natuürlich 
sind auch die Griechen beeinflußt durch die von der Sonne einströmenden 
Elohim. Aber die Sache ging so vor sich, daß bei den Griechen alles, was 
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auf die Sinne wirkt, dem Jupiter- oder Zeus-Einfluß hingegeben war, und 
dieses Volk dadurch seine Größe erlangte. In alledem, was die Griechen 
sehen als äußere Form, äußeres Leben, ist für sie ein wichtiger Sinn 
vorhanden. Sie sehen das Geistige in den sinnlichen Anschauungen und 
werden dadurch das Grundvolk aller Plastik, das Grundvolk aller äußeren 
Formgebung. Damit haben wir schon hingewiesen auf eine ganz besondere 
Mission des griechischen Volkes, das gerade in ausgezeichneter Weise das 
Jupiter- oder Zeus-Volk ist, welches sich, auch in der Zeit, in der 
insbesondere durch die eintretende Sternkonstellation das 
Zusammenwirken der Zeus- oder Jupiter-Kräfte mit den allgemeinen 
Elohim-Kräften stattfand, als das Zeus-Volk fühlte' (p. 119-120). 

 
In deze laatste passage herkennen we pas echt het slot van het artikel van Jan 
Willem de Groot, zoals het contrast zon en maan wat betreft de Ariërs en de 
Semieten. 
De samenwerking van de abnormale geesten van de vorm, die vanuit de planeet 
Jupiter doorwerken in het zenuwstelsel en een samenwerking aangaan met de 
Elohim van de Zon (de Elohim waren dus de ‘Geesten van de vorm') blijkt dus 
wel heel productief te zijn. We schijnen er de klassieke beeldhouwkunst van de 
Grieken aan te danken te hebben. 
Overigens leg ik hier nu een heel voorzichtig linkje naar een voorbeeld uit mijn 
eigen vak. Het doet me enigszins denken aan de opvattingen van de archeoloog 
en eigenlijk de grondlegger van het vak kunstgeschiedenis als academische 
discipline Johann Joachim Winckelmann (1717-1768). Naast dat hij eigenlijk de 
‘herontdekker' van de Griekse beschaving was, stamt ook van hem de historische 
theorie van opkomst, bloei en verval. Na hem is dit bijna een verschrikkelijk 
cliché geworden. Denk maar aan de beschrijvingen van de Italiaanse 
renaissance. Ook een verhaal van opkomst, bloei en verval (maniërisme). Dit is 
echt diep gezonken cultuurgoed geworden, tot en met alle kwalificaties van 
decadent toe. Als eruit het vertoog van Steiner een ding blijkt, is dat hij wel heel 
erg besmet was denken in termen van opkomst, bloei en verval. Deze hele 
voordracht is gebouwd op die notie, net als de hiervoor besproken vierde lezing. 
Overigens wordt deze terminologie (los van de grote waardering die er natuurlijk 
voor Winckelmann is) als hopeloos verouderd gezien. Maar Steiner, en daarmee 
de antroposofie (want zijn opvattingen zijn daar als in brons gegoten) hebben 
wel een flinke tik van dit soort denken gehad. Dat uit zich overigens niet alleen in 
de opvattingen over mensenrassen en cultuurperiodes. Je ziet het eigenlijk in 
bijna alles terug. Maar goed, in de alfa en cultuurwetenschappen wordt dit 
concept langzamerhand volstrekt achterhaald beschouwd. Hierna volgt nog een 
stukje jubelzang: 

‘Modifikationen dieses Jupiter-Einflusses sind im Grunde genommen alle 
vorderasiatischen und namentlich europäischen Völker, und Sie können 
jetzt schon ahnen - da der Mensch viele Sinne hat -, daß viele 
Modifikationen eintreten können und daß für die Ausgestaltung der 
einzelnen Völker innerhalb dieser Grundrasse, die durch die Einwirkung der 
Sinne auf das Nervensystem gebildet werden, der eine oder andere Sinn 
die Hegemonie erhalten kann. Dadurch können die verschiedenen Völker 
die verschiedenste Gestalt annehmen. Je nachdem das Auge oder das Ohr 
oder einer der anderen Sinne die Oberherrschaft hat, je nachdem werden 
die verschiedenen Völker in dieser oder jener Richtung disponiert zu der 
besonderen Volksrichtung innerhalb des Rassencharakters. Dadurch 
erwachsen ihnen ganz bestimmte Aufgaben. Eine Aufgabe, die besonders 
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der kaukasischen Rasse obliegt, ist die: Sie soll den Weg machen durch die 
Sinne zum Geistigen, denn sie ist auf die Sinne hin organisiert' (p. 120-
121). 

 
Op zich een grappig stukje. Wij vinden onszelf heel erg divers en vaak dat 
Chinezen (ik noem maar iets) vaak erg op elkaar lijken. Omgekeerd wordt vaak 
hetzelfde gevonden. Aziaten of Afrikanen vinden ons er vaak hetzelfde uitzien. 
Maar goed, Steiner sprak vanuit het perspectief van een Europeaan. Maar als hij 
dat niet eens kan relativeren, hoe zou hij dan in staat moeten zijn om vanuit een 
soort kosmisch perspectief de betekenis van de verschillende mensenrassen te 
duiden? Want in deze is bescheidenheid of relativering van het eigen standpunt 
ver te zoeken. 
Over wat de opdracht van dit ras is, laat Steiner geen misverstand bestaan. Het 
blanke ras heeft de wereld veel te bieden en daar komt voorlopig geen einde 
aan. Zie de volgende passage: 
 

‘Hier liegt etwas von dem, was auch in die tieferen Ausgangspunkte des 
Okkultismus hineinführt und Ihnen zeigen wird, daß bei denjenigen 
Völkern, deren Zeichen sozusagen in dem Venus-Charakter liegt, der 
Hauptausgangspunkt - auch in der okkulten Ausbildung - da genommen 
werden muß, wo das Atmen das Wichtigste ist. Dagegen muß bei allem, 
was mehr im Westen liegt, der Ausgangspunkt von einer Vertiefung und 
Vergeistigung dessen genommen werden, was in der Sinneswelt liegt. Das 
haben in den höheren Erkenntnisstufen, in der Imagination, Inspiration 
und Intuition ganz in dem Sinne, wie der Jupitergeist ursprünglich den 
Charakter modifiziert, diejenigen Volkstümer, die nach dem Westen 
gelegen sind. Deshalb gab es diese zwei Zentren immer in der 
Menschheitsevolution: jenes Zentrum, das sozusagen mehr von den 
Geistern der Venus regiert wurde, und jenes Zentrum, das mehr regiert 
wurde von den Geistern des Jupiter. Die Geister des Jupiter wurden 
besonders beobachtet in jenen Mysterien, in denen sich zuletzt 
zusammengefunden haben - wie diejenigen wissen werden, die an meinem 
vorjährigen Münchener Vortragszyklus teilgenommen haben - die drei 
Individualitäten, die drei geistigen Wesenheiten des Buddha, des 
Zarathustra oder Zarathas in seiner späteren Inkarnation und desjenigen 
großen Führers der Menschheit, den wir mit dem Namen Skythianos 
bezeichnen. Das ist das Kollegium, das sich, unter der Führung eines noch 
Größeren, die Aufgabe gesetzt hat, die geheimnisvollen Kräfte zu 
untersuchen, welche ausgebildet werden müssen für die Evolution der 
Menschheit, deren Ausgangspunkt genommen worden ist von jenem 
Punkte, der ursprünglich zusammenhängt mit den Jupiter-Kräften und in 
der erwähnten Landkarte der Erde vorherbestimmt war.’ (p. 121) 

 
Duidelijker kan niet. Overigens noemt Steiner een aantal ‘incarnaties' uit het 
verleden die ook in de antroposofische indeling naar cultuurperiodes van cruciaal 
belang zijn. Boeddha bijvoorbeeld en zeker Zarathustra, de grote Perzische 
grondlegger van de Zoroastische filosofie. Dat juist deze figuren in verband 
worden gebracht met ‘het blanke ras' (waarom is dat eigenlijk zo, er valt 
namelijk veel tegen in te brengen), laat zien dat de Ariër mythe ook voor Steiner 
van belang was. In de Akasha Kroniek is Steiner overigens nog veel explicieter 
over het Ariërdom en de Arische geschiedenis. Helena Blavatsky (toch een 
belangrijke bron voor Steiner, of de antroposofen het nu leuk vinden of niet) is 
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overigens weer nog veel duidelijker in de Geheime Leer. Maar wellicht is dat 
aardig om een keer te behandelen als de Akasha Kroniek behandeld wordt, 
daaruit zijn veel lijntjes naar de Geheime Leer te trekken. Maar hier zien we het 
weer: een aantal grote geesten in de mensheidsontwikkeling zijn voortgebracht 
uit het Arische ras en de toekomst liegt er ook niet om. Een soort wereldmissie 
misschien? Zullen we het daar voorzichtig op houden. 
De zin van dat Arische beschavingsoffensief wordt meteen duidelijk in de 
volgende passage wanneer er wordt overgegaan op het Saturnusras, de 
Indianen. En voor de indianen is Steiner, de vele liefhebbers en 
natuurvriendelijke dwepers onder zijn hedendaagse navolgers ten spijt, bijzonder 
vriendelijk. Ook in deze voordracht: 
 

‘Auf das Drüsen-System endlich - nur auf dem Umwege durch alle anderen 
Systeme - wirkt dasjenige, was wir bezeichnen können als die abnormen 
Geister der Form, die im Saturn ihren Mittelpunkt haben. Da haben wir in 
allem, was wir als Saturn-Rasse zu bezeichnen haben, in allem, dem wir 
den Saturn-Charakter beizumessen haben, etwas zu suchen, was 
sozusagen zusammenführt, zusammenschließt das, was wieder der 
Abenddämmerung der Menschheit zuführt, deren Entwickelung in gewisser 
Weise zum Abschluß bringt, und zwar zu einem wirklichen Abschluß, zu 
einem Hinsterben. Wie sich das Wirken auf das Drüsensystem ausdrückt, 
sehen wir an der indianischen Rasse. Darauf beruht die Sterblichkeit 
derselben, ihr Verschwinden'. (p. 122) 
 

Het lijkt er bijna op dat indianen maar een ‘missie' hebben in deze wereld en dat 
is doodgaan. Maar we hadden elders al gezien (in een schets uit 1908) dat het 
slechts een decadente aftakking is van de Ariërs, een soort te vroeg geboren 
mensen, in evolutie tussen aap en Europeaan. Steiner vervolgt: 

 
‘Der Saturn-Einfluß wirkt durch alle anderen Systeme zuletzt auf das 
Drüsensystem ein. Das sondert aus die härtesten Teile des Menschen, und 
man kann daher sagen, daß dieses Hinsterben in einer Art Verknöcherung 
besteht, wie dies im Äußeren doch deutlich sich offenbart. Sehen Sie sich 
doch die Bilder der alten Indianer an, und Sie werden gleichsam mit 
Händen greifen können den geschilderten Vorgang, in dem Niedergang 
dieser Rasse. In einer solchen Rasse ist alles dasjenige gegenwärtig 
geworden, auf eine besondere Art gegenwärtig geworden, was in der 
Saturnentwickelung vorhanden war; dann aber hat es sich in sich selber 
zurückgezogen und hat den Menschen mit seinem harten Knochensystem 
allein gelassen, hat ihn zum Absterben gebracht. Man fühlt etwas von 
dieser wirklich okkulten Wirksamkeit, wenn man noch im neunzehnten 
Jahrhundert sieht, wie ein Vertreter dieser alten Indianer davon spricht, 
daß in ihm lebt, was vorher für die Menschen groß und gewaltig war, das 
aber die Weiterentwickelung unmöglich mitmachen konnte. Es existiert die 
Schilderung einer schönen Szene, bei welcher ein Führer der 
untergehenden Indianer einem europäischen Eindringling gegenübersteht.' 

 
Wie nu nog zegt dat de rasverschillen in Steiners visie geen rol van betekenis 
spelen en dat het slechts zou gaan om een ver verleden, heeft echt niet goed 
opgelet.  
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‘Man fühlt etwas von dieser wirklich okkulten Wirksamkeit, wenn man noch 
im neunzehnten Jahrhundert sieht, wie ein Vertreter dieser alten Indianer 
davon spricht, daß in ihm lebt, was vorher für die Menschen groß und 
gewaltig war, das aber die Weiterentwickelung unmöglich mitmachen 
konnte.’ 

 
Zomaar een grote occulte gebeurtenis in de decennia daarvoor, zij het een hele 
bloedige. Steiner spreekt dus zijn mystieke vonnis uit over de contemporaine 
situatie. Antroposofen zouden misschien beter  Steiner tot op de letter 
nauwkeurig lezen. En de ethiek niet achter de occulte horizon laten verdwijnen, 
zoals Jan Willem de Groot het noemde. Indianen zijn heel bijzonder, inderdaad 
dat kun je wel stellen. Maar in welk opzicht? 
 

‘Denken Sie sich, was da Herz gegen Herz fühlt, indem sich zwei solche 
Menschen gegenüberstehen: Menschen, die von Europa herüberkamen, 
und Menschen, die in frühester Zeit, als die Rassen verteilt wurden, nach 
Westen hinübergegangen sind. Da haben die Indianer nach Westen 
hinübergenommen alles, was groß war in der atlantischen Kultur. Was war 
für den Indianer das Größte? Es war, daß er noch ahnen konnte etwas von 
der alten Größe und Herrlichkeit eines Zeitalters, das in der alten 
atlantischen Zeit vorhanden war, wo noch wenig um sich gegriffen hatte 
die Rassenspaltung, wo die Menschen hinaufschauen konnten nach der 
Sonne und wahrzunehmen vermochten die durch das Nebelmeer 
eindringenden Geister der Form. Durch ein Nebelmeer blickte der Atlantier 
hinauf zu dem, was sich für ihn nicht spaltete in eine Sechs- oder 
Siebenheit, sondern zusammenwirkte. Das, was zusammenwirkte von den 
sieben Geistern der Form, das nannte der Atlantier den Großen Geist, der 
in der alten Atlantis dem Menschen sich offenbarte. Dadurch hat er nicht 
mit aufgenommen das, was die Venus-, Merkur-, Mars- und Jupiter-Geister 
bewirkt haben im Osten. Durch dieses haben sich gebildet alle die 
Kulturen, die in Europa in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts zur 
Blüte gebracht wurden. Das alles hat er, der Sohn der braunen Rasse, 
nicht mitgemacht.’ (p. 122-123) 

 
Los van de typisch occulte elementen, met de planeten, Atlantis, enz. is dit een 
duidelijk voorbeeld van exotistische indianenromantiek. Prachtig, die indiaan die 
zo verbonden is met de natuur, maar hun tijd is om en hun functie is er nu louter 
om dood te gaan. Het is een zelfde soort romantiek die ook spreekt uit het 
zogenaamd op feiten gebaseerde boek van Marlo Morgan over de Aboriginals ‘Op 
blote voeten door Australië'. Daarin laat zij zeggen dat de Aboriginals zich 
hebben verzoend met hun lot om te verdwijnen, sterker nog dat zij dat zien als 
hun spirituele opdracht. Hoewel het een bestseller werd onder veel liefhebbers 
van de nobele wilden, werd het door de Aboriginals zelf als buitengewoon 
kwetsend ervaren (er zijn zelfs rechtszaken geweest, omdat het boek 
pretendeerde op feiten te zijn gebaseerd). Uiteindelijk bleek dit boek van A tot Z 
fictie te zijn. Maar misschien zou het voor sommige antroposofen nuttig zijn om 
wat van hedendaagse schrijvers van Indiaanse afkomst te lezen. Ik noem Vine 
Deloria jr. met zijn vlijmscherpe ‘Custer died for your sins'. Dat is een keiharde 
afrekening met dit soort misplaatste romantiek. Ik zou overigens een heleboel 
hedendaagse kunstenaars kunnen noemen, die bijtende spot inzetten om dit 
cliché te doorbreken.  
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Steiner was een kind van de negentiende eeuw en geloofde in de westerse 
superioriteit. Maar hoe kun je als hedendaags antroposoof aan de ene kant een 
bijna absoluut geloof hechten aan alles wat Steiner heeft verkondigd en aan de 
andere kant beginnen zwijmelen bij het idee van de spirituele en wijze indiaan, 
die zo harmonieus met de natuur omgaat. Overigens is dat beeld ook onjuist, 
want uit archeologische vondsten is gebleken dat er in het verleden grootschalige 
roofbouw op de natuur is gepleegd, door diverse indianenculturen. Ook indianen 
zijn gewoon mensen. Maar goed, net toen de grote moordpartijen waren 
uitgewoed, kwam Steiner met zijn diepzinnige opmerkingen over de zwanenzang 
van het rode ras. Hier volgt de ‘toespraak' van het stamhoofd, mijns inziens een 
falsificatie (als iemand mij toch de herkomst van deze woorden een keer kan 
aantonen houd ik mij aanbevolen): 
 

‘Er hat festgehalten an dem Großen Geist der urfernen Vergangenheit. 
Das, was die anderen gemacht haben, die in urferner Vergangenheit auch 
den Großen Geist aufgenommen haben, das trat ihm vor Augen, als ihm 
ein Blatt Papier mit vielen kleinen Zeichen, den Buchstaben, von welchen 
er nichts verstand, vorgelegt wurde. Alles das war ihm fremd, aber er 
hatte noch in seiner Seele den Großen Geist. Seine Rede ist uns 
aufbewahrt; sie ist bezeichnend, weil sie auf das Angedeutete hinweist, 
und sie lautet etwa so: «Da in dem Erdboden, wo die Eroberer unseres 
Landes schreiten, sind die Gebeine meiner Brüder begraben. Warum 
dürfen die Füße unserer Überwinder über die Gräber meiner Brüder 
schreiten? Weil sie im Besitze sind dessen, was groß macht den weißen 
Mann. Den braunen Mann macht etwas anderes groß. Ihn macht groß der 
Große Geist, der zu ihm spricht in dem Wehen des Windes, in dem 
Rauschen des Waldes, dem Wogen des Wassers, in dem Rieseln der 
Quelle, in Blitz und Donner. Das ist der Geist, der für uns Wahrheit spricht. 
Oh, der Große Geist spricht Wahrheit! Eure Geister, die ihr auf dem 
Papiere hier habt, und die dasjenige ausdrücken, was für euch groß ist, die 
sprechen nicht die Wahrheit.» So sagte der Indianerhäuptling von seinem 
Standpunkte aus. Dem Großen Geiste gehört der braune Mann, der blasse 
Mann gehört den Geistern, die in schwarzer Gestalt als kleine zwerghafte 
Wesen -er meinte die Buchstaben - auf dem Papier herumhüpfen; die 
sprechen nicht wahr. - Das ist ein welthistorischer Dialog, der gepflogen 
worden ist zwischen den Eroberern und dem letzten der großen Häuptlinge 
der braunen Männer. Da sehen wir, was dem Saturn mit seinem Wirken 
angehört und was aus dem Zusammenwirken mit anderen Geistern in 
einem solchen Momente, wo zwei Richtungen sich begegnen, auf der Erde 
entsteht.' (p. 123-124) 

 
Tot zover de indianen. Steiner besluit deze lezing met: 
 

‘So haben wir gesehen, wie auf der Oberfläche unserer Erde herbeigeführt 
wird die allgemeine Menschheit durch die Elohim oder die normalen 
Geister der Form, wie sich dann heraushebt aus der gesamten 
Menschenmasse, aus der gesamten Menschenflut dasjenige, was die fünf 
Hauptrassen der Menschheitsentwickelung sind und wie diese 
zusammenhängen mit den führenden Geistern in der Reihe der abnormen 
Geister der Form, die wir mit den Namen benennen müssen, welche wir 
den fünf Planeten entnehmen, während die normalen Geister der Form in 
der Sonne und im Mond zu suchen sind. Von da werden wir weitergehen, 
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übergehen zu etwas, das uns leichter werden wird, weil wir an Bekanntes, 
an Stämme und Völker werden anknüpfen können.' (p. 124) 

 
 
Hiermee sluit ik deze verhandeling van ‘Die Mission einzelner Volksseelen in 
zusammenhange mit der Germanisch-Nordischen Mythologie' af. De belangrijkste 
passages over rassen zijn behandeld. Nu de passages over rassen uit ‘Die 
Mission’ zijn besproken (dat is hier wel uitputtend gebeurd, althans alle passages 
zijn hier langsgekomen) is het wellicht interessant om te kijken hoe deze zijn te 
plaatsen in het grotere geheel van de antroposofie. Er is in de tekst een aantal 
keer verwezen naar Atlantis en zelfs werelden daarvoor, zoals Lemurië. Ook is 
duidelijk geworden dat er zelfs een evolutiegeschiedenis is van de 
hemellichamen, die blijkbaar van invloed zijn op het verschijnsel ras. En hoe zit 
het met de opdracht van het blanke Europese ras? Hiervoor moeten wij naar een 
groter verband kijken. Dat zal ik doen in deel 2: ‘De notie van de mens- en 
aarde-evolutie en de voorgeschiedenis van Atlantis in de Akasha- Kroniek’ 
 


