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Op 24 februari j.l. viel Rusland Oekraïne binnen. In de bloedige oorlog die volgde zijn 
reeds tienduizenden doden gevallen en is voor zeker honderden miljarden euro’s aan 
schade veroorzaakt. Naast de gesneuvelde militairen zijn vooral van Russische zijde 
talloze oorlogsmisdaden gepleegd, waaronder raketaanvallen op burgerdoelen, massa-
moorden op burgers en verkrachtingen van Oekraiense vrouwen. Deze Russische agres-
sie kan door niets worden gerechtvaardigd. De Russische rol en haar oorlogsmisdaden 
zijn in de Westerse media echter breed uitgemeten en veronderstel ik daarom als alge-
meen bekend. Zulke misdaden zijn helaas inherent aan bijna elke oorlog. Veel interes-
santer en leerzamer dan het dagelijkse verloop van de oorlog is het om de aanloop naar 
deze oorlog over de afgelopen decennia in kaart te brengen. Dan blijkt dat het Westerse 
beeld, dat het uitsluitend een agressief Rusland is geweest dat op deze oorlog aanstuur-
de omdat Poetin zijn oude Sovjet-imperium wil herstellen, ronduit misleidend is.
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In dit artikel wil ik hard maken dat er willens en wetens 
door Amerikaanse hoge politieke kringen is aangestuurd 
op deze oorlog. Dit past in een geopolitieke strategie die 
al sinds de 19e eeuw vanuit Amerika en Engeland wordt 
gevoerd om een wig te drijven tussen Duitsland en Rus-
land, en om geheel Europa met uitsluiting van Rusland 
in een door Amerika gedomineerd (“Westers”) blok 
onder te brengen. Daarbij heeft Amerika steeds baat 
gehad bij tegenstanders zoals Nazi-Duitsland en (Sov-
jet-)Rusland, omdat juist die strijd een dynamiek ople-
verde waarin Amerika haar invloedssfeer kon uitbreiden 
en steeds machtiger kon worden. 

Het is dan ook zaak om geen partij te kiezen tussen het 
Westerse en Russische blok, zoals verreweg de meeste 
mensen doen, maar het juiste Europese midden – inclu-
sief Oekraïne zelf – in het oog te krijgen en verder te ont-
wikkelen als een onafhankelijke factor en een bemidde-
laar tussen Oost en West.

Rudolf Steiner en de occult-politieke genootschappen
Tijdens de Eerste Wereldoorlog begon Rudolf Steiner 
te spreken over het bestaan, eigenlijk uitsluitend in 
de Angelsaksische wereld, van loges die vanachter de 
schermen vanuit occulte inzichten pogen de wereld in 
de door hen gewenste richting bij te sturen. [1] Tot een 

aantal eeuwen geleden was het volgens Steiner juist dat 
ingewijden impulsen gaven voor het openbare leven 
– hij wijst erop dat Voltaire en Rousseau nog op die 
manier geïnspireerd werden. In onze tijd zouden inge-
wijden echter in het openbaar moeten werken, zodat 
mensen vrij zijn om bewust op hun aanbod in te gaan. In 
de Angelsaksische wereld is dat niet het geval – zij heeft 
zich, met andere woorden, nooit geëmancipeerd van de 
loges. 

Steiner wijst erop dat de loges  geen Angelsaksische 
chauvinisme bedrijven maar dat het hun doel is het filo-
sofisch materialisme, dat in onze tijd toch al domineert, 
tot karikaturale hoogte op te voeren. Zij denken hun doe-
len het beste te bereiken door Amerika tot dominante 
wereldmacht te maken en haar politiek-economische 
model – een keihard kapitalisme met een navenante 
consumentencultuur die ogenschijnlijk wordt gelegiti-
meerd door een half-democratisch parlementair stelsel 
– zo ver en breed mogelijk te verspreiden. Een merkwaar-
dige opmerking van Steiner is dat de Angelsaksische 
loges een bijzondere rol toekennen aan de filosofie van 
Hegel: zij beschouwen deze als esoterisch en verinnerlij-
ken hem meditatief.

Ons vijfde na-atlantische cultuurtijdperk (dat in de 15e 
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eeuw begon) kan gekarakteriseerd worden als het Duits-
Angelsaksische cultuurtijdperk waarbij de Duitstalige 
cultuur meer het esoterische (geestelijke) elemement 
belichaamt en de Engelstalige meer het exoterische 
(uiterlijke, wereldlijke). Juist het Duitstalige Midden-
Europa is bij uitstek geschikt om een spirituele impuls 
aan de wereld te geven die kan leiden tot vernieuwing 
van de cultuur, de politiek en de economie. Ook de 
Angelsaksische wereld heeft hier baat bij omdat zonder 
zo’n spiritualisering haar maatschappelijk leven steeds 
meer in verval raakt. Een bijzonder kenmerk van onze 
tijd is dat er een intensieve culturele samenwerking tus-
sen de Duitse cultuur en de Russische moet komen ter 
voorbereiding van het volgende, zesde na-atlantische 
cultuurtijdperk dat in het midden van het derde mille-
nium aanbreekt en waarin Rusland de leidende cultuur 
zal zijn. Het zesde cultuurtijdperk moet volgens Stei-
ner helemaal leven van dat wat in het huidige tijdperk 
door het Duits-Russische “zielshuwelijk” wordt voortge-
bracht en de Oost-Europese slavische volkeren vormen 
een soort brug tussen het Duitse en Russische element. 
De Angelsaksische loges willen het Duitse element 
echter onderdrukken en verdonkeremanen, direct de 
culturele leiding over de Oost-Europese slavische vol-
ken nemen en de Engelstalige cultuur wereldwijd tot 
de enige invloedrijke maken. Bovendien willen zij de 

samenwerking tussen het Duitstalige Midden-Europa 
en Rusland voorkomen, omdat het afgelopen is met 
de Amerikaanse macht als het zesde cultuurtijdperk 
aanbreekt. Ook in de uiterlijke Angelsaksische politiek 
vind je dit principe van het uiteenspelen van Duitsland 
en Rusland terug. Invloedrijke geostrategische den-
kers van Harold Mackinder (“The Geographical Pivot 
of History”, 1904) tot Zbigniew Brzezinski (“The Grand 
Chessboard”, 1997) hebben gewaarschuwd dat wie de 
geïntegreerde regio van Europa en Rusland beheerst, de 
wereld beheerst – dus de Angelsaksische wereld moet op 
haar tellen passen. Mackinder noemt dit het “Heartland” 
en Brzezinski spreekt van “Eurasia”.

Sowieso willen de Westerse loges volgen Steiner een 
tweedeling in de wereld creëeren. Het is volgens Steiner 
praktisch niet mogelijk om één wereldrijk te stichting, 
omdat in de wereld op het fysieke plan altijd sprake is 
van een tweedeling. Om het Angelsaksische commerci-
ele wereldrijk te handhaven, moet hiertegenover altijd 
een pool staan: het Russische c.q. het Oosterse blok. 

Bij een andere gelegenheid schetste Steiner hoe tegen-
over de Westerse (Angelsaksische) loges, Oosterse (Azia-
tische) ingewijden staan. In antroposofische termen kan 
je ze ahrimanisch respectievelijk luciferisch noemen. 

Een bijzonder kenmerk van onze tijd is dat er een 

intensieve culturele samenwerking tussen de Duitse cultuur 

en de Russische moet komen
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De Oosterse ingewijden weten dat Amerika de neiging 
heeft zich als dominante wereldmacht te ontwikkelen 
en willen dit koste wat kost voorkomen. Dit doen ze door 
destructieve tegenbewegingen te impulseren. Onder 
andere het Russische imperialisme en het door Rusland 
aangevoerde panslavisme hangen hiermee samen.

In samenhang met deze visies deed Steiner een aantal 
concrete voorspellingen waarvan velen in de loop van 
de 20e eeuw al zijn uitgekomen. Na vele jaren onder-
zoek bleek mij dat je Steiner’s aanwijzingen voor het 
grootste gedeelte kan onderbouwen en bewijzen, ove-
rigens typisch met gebruikmaking publicaties van 
(vaak Angelsaksische) gespecialiseerde academici en 
toonaangevende (Angelsaksische) media - de archetypi-
sche ‘complotliteratuur’ bleek hierbij van bitter weinig 
waarde. De ruimte ontbreekt hier voor een uitgebreide 
behandeling, maar hieronder wil ik toch enkele hoofd-
lijnen uit de 20e eeuw schetsen die ook terugkomen in 
het Oekraïne-dossier – met de nodige literatuurverwij-
zingen zodat de geïnteresseerde lezer zelf verder kan 
zoeken.

Logepolitiek in de twintigste eeuw
De Eerste Wereldoorlog veranderde de politieke kaart 
van Europa volledig. Volgens Steiner was deze oorlog 

sinds decennia voorbereid door een alliantie van Angel-
saksische broederschappen in een verbond met het jezu-
itisme. [2] Die samenwerking is gedocumenteerd door 
de historicus Renate Riemeck. Zij laat zien hoe mensen 
rondom de latere Britse koning Edward VII rond 1887 
contact legden met kringen rond paus Leo XIII, en hoe 
zij het geheime Frans-Russische verbond van 1892 tot 
stand brachten waarin letterlijk was bepaald met hoe-
veel troepen Frankrijk en Rusland van twee kanten de 
aanval op Duitsland zouden openen. [3] Engeland bleef 
hierachter staan, was ogenschijnlijk neutraal maar 
bouwde achter de schermen een uitgebreide militaire 
samenwerking met vooral Frankrijk op als voorberei-
ding op een conflict met Duitsland. Deze alliantie werd 
geheim gehouden voor zowel het Britse als het Franse 
parlement. Het was niet Duitsland maar Rusland dat in 
de juli-dagen van 1914 van het lokale Oostenrijks-Ser-
vische conflict een algemene Europese oorlog maakte 
door tot mobilisatie en aanval over te gaan, waarna het 
hele onderling verknoopte bouwwerk aan allianties in 
werking trad. Aan vroege historici zoals de Amerikaan 
Sidney Fay die liet zien hoe Duitsland in het nauw werd 
gedreven, is recent nog veel toegevoegd, zoals studies 
van H.J.A. Andriessen en de bekende Harvard-historicus 
Niall Ferguson. [4]

A new and accurat map of the world - 
The Economist 1 sep1990



34 jrg.38 – nr.3/4 • september 2022

De loop van de Eerste Wereldoorlog leidde tot de instor-
ting van het Russische Tsarenrijk en maakte de machts-
greep van de Bolsjewieken en de vorming van de Sov-
jet-Unie mogelijk. Steiner voorspelde al in december 
1916 dat Westerse loges socialistische experimenten 
in Rusland wilden uitvoeren (naar Europese tijdreke-
ning volgde de Bolsjewistische revolutie in november 
1917). [5] Hij wees hierbij op de in 1893 gehouden en 
een jaar later gepubliceerde lezingen van de Britse occul-
tist C.G. Harrison voor de occulte Berean Society die deze 
socialistische experimenten in Rusland openlijk aan-
kondigde. [6]

Duitsland kreeg de alleenschuld van de Eerste Wereld-
oorlog en moest torenhoge herstelbetalingen aan de 
geallieerden doen. Vanaf 1929 kwam daar de economi-
sche wereldcrisis nog overheen. Samen veroorzaakten zij 
een totale sociale ontwrichting en verbittering onder de 
bevolking en politieke leiders. Hiermee werden belang-
rijke voorwaarden geschapen voor de machtsgreep van 
de Nazi’s in 1933.

Onderschat wordt meestal echter de vestiging van de 
Sovjet-Unie als factor in de opkomst van de Nazi’s. De 
marxisten hadden altijd gesteld dat de eerste revolutie 
in Duitsland zou plaatsvinden als hoogstontwikkelde 

land, en nadat Lenin de macht in Rusland had gegrepen, 
riepen ze openlijk dat de volgende revolutie alsnog in 
Duitsland zou plaatsvinden. De bloedige burgeroorlog 
en de al meteen gevestigde Rode Terreur in de jonge 
Sovjet-Unie lieten geen illusies over de verschrikkingen 
van het Bolsjewisme. De Duitsers hadden niets goeds te 
verwachten van de Sovjet-Unie en tegelijk was net door 
de Eerste Wereldoorlog gebleken dat de Westerse mach-
ten Duitsland ook ronduit vijandig gezind waren. De uit-
komst was de opkomst van het “nationaal-socialisme”, 
een beweging die het nationalisme van het ahrimani-
sche Westen en met het socialisme van het luciferische 
Oosten verenigde in een uiterst kwaadaardige synthese 
– een derde boze. De vijandschap tussen Sovjet-Rusland 
en Nazi-Duitsland was de beslissende factor voor het uit-
breken van WO II. Hitler’s doel was vanaf het begin de 
verovering van “Lebensraum” in het slavische oosten en 
bovendien zag hij het communisme als een Joods-Bolsje-
wistische complot dat Duitsland vijandig gezind was. De 
Sovjets op hun beurt zagen Hitler als een “ijsbreker van 
de wereldrevolutie” en wachten hun kans af om Nazi-
Duitsland binnen te vallen.

Keren we nog even terug Steiners voorspelling dat 
Westerse broederschappen het socialisme in Rusland 
wilden implementeren. Hard bewijs hiervoor is gele-

Antony Sutton (historicus die 
Skull & Bones onderzocht)

Boek cover Sutton, America’s Secret 
Establishment
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verd door de historicus Antony Sutton, destijds aan de 
Stanford-universiteit verbonden. Hij deed onderzoek 
naar de herkomst van de Sovjet-technologie en stelde 
vast dat cruciale delen, ondanks een Amerikaans export-
verbod, waren geleverd door Amerikaanse bedrijven 
die in handen waren van toonaangevende families. Hij 
publiceerde hierover een vuistdik driedelig werk dat 
nog steeds de standaardreferentie is op dit gebied. [7] In 
1974 volgde een samenvatting onder de titel Wall Street 
and the Bolshevik Revolution. [8] Vervolgens ontdekte 
hij dat de opkomst van de Nazi’s door dezelfde kringen 
was ondersteund. [9] Sutton begreep er nu niets meer van 
– waarom steun van Amerikaanse elites voor twee tegen-
gestelde buitenlandse bewegingen? Tot hij van een fami-
lielid van een Skull & Bones-lid een stapel geheime docu-
menten kreeg waaruit bleek dat dit tot dan toe nagenoeg 
onbekende genootschap het centrum van de tweezij-
dige steun vormde. [10] Sutton verklaarde dit met een 
verwijzing naar de dialectiek van Hegel, waarbij tegen-
over een these een antithese komt te staan waarop deze 
samen versmelten in een hogere synthese – waarbij de 
synthese de Tweede Wereldoorlog was die de opkomst 
van Amerika als wereldmacht mogelijk maakte. [11] Skull 
& Bones werd gesticht in 1833, recruteert zijn leden uit 
laatstejaars studenten van de Yale-universiteit en heeft 
op die campus een eigen tempelachtig gebouw. Onder 

de leden - een ‘who’s who’ van de Amerikaanse elite – 
bevinden zich ook de Amerikaanse presidenten George 
Bush senior en George Bush junior, en John Kerry, minis-
ter van Buitenlandse Zaken onder Obama en de huidige 
klimaatgezant van de regering-Biden. (Dat betekent 
dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2004 
gingen tussen twee leden van Skull & Bones: Bush jr. en 
Kerry.) [12]

Steiner voorspelde reeds in 1920 en 1921 een “tweede 
wereldoorlog” (“zweiten Weltkrieg”) die werd voorbe-
reid vanuit het Westen, waarin Japan een merkwaardige 
rol zou spelen en die zou leiden tot een Amerikaanse 
overwinning. In privégesprekken zei hij dat de grote 
oorlog in 1938 of 1939 zou uitbreken. Vanuit het Wes-
ten zou deze oorlog worden voorbereid en ze was vol-
gens Steiner onvermijdelijk op basis van – verrassend 
genoeg – economische belangen en tegenstellingen. [13] 
Naast het werk van Antony Sutton is bewijs voor deze 
stelling geleverd door de historici Larry Shoup en Wil-
liam Minter. Zij hebben aangetoond dat de Amerikaanse 
deelname aan de Tweede Wereldoorlog grondig is voor-
bereid door een werkgroep van de Council on Foreign 
Relations (CFR) – de invloedrijkste Amerikaanse denk-
tank voor buitenlands beleid - en het Amerikaanse 
ministerie van Buitenlandse Zaken. Samen waren ze 

De Amerikaanse presidentsverkiezingen van 
2004 gingen tussen twee Skull & Bones leden 
(John Kerry en George Bush)
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ervan overtuigd dat Amerika 
de wereldoorlog zou winnen 
waarna ze grote delen van de 
wereld militair zou bezet-
ten en zo in staat zou zijn 
een ‘Grand Area’ te imple-
menteren: een soort econo-
misch wereldsysteem met 
de Amerikaanse economie 
als hoofdkwartier en motor. 
Als onderdeel hiervan werd 
door de CFR de na-oorlogse 
orde van Verenigde Naties, 

IMF en Wereldbank op de tekentafel ontworpen. [14] De 
Tweede Wereldoorlog zelf gaf al een enorme economi-
sche boost aan de Amerikaanse economie: de productie 
verdriedubbelde in enkele jaren tijd. Recenter versche-
nen boeken van Toughill en Preparata werken verder 
de stelling uit dat economische belangen een hoofdrol 
speelden bij de Amerikaanse reactie op het Nazisme.  [15] 
In 1916 en 1917 voorspelde Steiner, zonder jaartallen 
te noemen, een toekomstig wereldwijd conflict tussen 
West en Oost, waarbij de hele wereld zich gedrongen 
zag stelling te nemen. Dit conflict zou alleen in goede 
banen geleid kunnen worden, aldus Steiner, doordat er 
in het midden “ein Wall” (een muur) zou worden aan-

gelegd tussen Oost en West. [16] Dit verwijst duidelijk 
naar de Koude Oorlog. Hierin stonden op wereldschaal 
twee maatschappijsystemen tegenover elkaar: het 
Amerikaanse kapitalisme versus het Russische commu-
nisme. Beide landen hadden de helft van Europa in hun 
maatschappijsysteem gedrongen en beukten op elkaar 
in, waardoor al snel een “IJzeren Gordijn” dwars door 
Europa ontstond. Midden-Europa was hierdoor als poli-
tieke, economische en maatschappelijk-culturele factor 
in feite uitgeschakeld en de westelijke helft werd bij het 
Westerse kapitalistische blok ingelijfd.

De oprichting van de NAVO en de EGKS/EEG (inmiddels 
de Europese Unie), die al snel na 1945 werden ingezet, 
waren bedoeld om de eenheid onder Amerikaanse lei-
ding in het Westen te bewaren tegenover de Sovjet-Unie. 
(Voor de EU gold iets soortgelijks als de Brit Lord Ismay’s 
woorden over de NAVO: deze was bedoeld “to keep the 
Russians out, the Americans in and the Germans down”.) 
Hoewel de EU altijd is gezien als een alternatief voor de 
Amerikaanse wereldheerschappij, is de steeds verder-
gaande Europese integratie consequent gesteund door 
iedere Amerikaanse regering en hebben Europese staten 
op enkele tijdelijke uitzonderingen na, de Amerikaanse 
globale politiek altijd geslikt en/of gesteund. Ook de 
vorming van de Europese Unie is voorzien door Steiner. 

De breuklijn tussen de Westerse en Oosters-orthodoxe beschaving volgens Samuel Huntington, 
Clash of civilizations - Foreign Affairs zomer 1993
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In 1924 voorspelde hij dat men van katholieke zijde het 
Heilige Roomse Rijk uit de Middeleeuwen wilde hero-
prichten om de impulsen vanuit de antroposofie tegen 
te werken. [17] Het is niet moeilijk hierin in de EEG/EG, 
inmiddels de EU te herkennen. Bij de oprichting van de 
EGKS/EEG in resp. 1952 en 1957 was haar grondgebied 
bijna identiek aan het rijk van Karel de Grote in het jaar 
800 – het fundament van het Heilige Roomse Rijk. Stei-
ner merkte op dat als dit rijk van zo’n eminente zijde als 
de katholieke zijde zou worden heropgericht, het zich 
zou verbreiden over de omringende landen. Dat is zoals 
bekend gebeurd. Bij nadere beschouwing heeft de EU 
talloze katholieke elementen: haar leidende bestuurs-
principe, subsidiariteit, komt bijvoorbeeld direct uit de 
pauselijke encycliek Quadragesimo Anno (1931) en de 
Europese vlag is op een Maria-beeld uit het bijbelboek 
Openbaringen gebaseerd. [18] Van wetenschappelijke 
zijde is de gelijkenis tussen de Europese Unie en het Hei-
lige Roomse Rijk ook niet onopgemerkt gebleven. De 
jurist Mark Stout van de Universiteit Maastricht vond de 
gelijkenis tussen de middeleeuwse katholieke kerk en 
de Europese Unie zo frappant dat hij een boek schreef 
met de titel EU: Papacy reincarnated? [19] Door het toene-
mende federale karakter van de Europese Unie werd een 
Duitse ontplooiing vanuit haar eigen innerlijke impul-
sen van bovenaf onmogelijk gemaakt.

In 1920 voorspelde Steiner dat de Sovjet-Unie nog onge-
veer 70 jaar zou bestaan. [20] Hij was kennelijk niet de 
enige die dat wist. In 1979 verscheen een artikel in vele 
Europese edities van Reader’s Digest – destijds het meest 
gelezen tijdschrift ter wereld – over het S-Bahn-netwerk 
van Berlijn, waarin de auteur aan het eind plotseling 
afsluit, in cursief: “Niet lang geleden droomde ik van 
Berlijn. Het was in 1989. De dagen van de Muur waren 
geteld. Langs haar hele 165 kilometers stroomden de 
Oost- en West-Berlijners de straat op om haar af te bre-
ken. (...) Handige kooplui baanden zich een weg door de 
vrolijke menigte om souvenirstenen aan de man te bren-
gen.” [21] Zoals bekend is dit allemaal precies zo gebeurd. 
Reader’s Digest was toen het meest gelezen tijdschrift 
van de wereld en het is aangetoond dat de redactie heeft 
samengewerkt met de CIA om de juiste impulsen in het 
publieke bewustzijn te brengen. [22] 
De bekende Watergate-journalist Carl Bernstein heeft in 
1992 in Newsweek beschreven hoe de regering-Reagan 
samen met het Vaticaan onder paus Johannes Paulus II 
– de eerste niet-Italiaanse paus in 455 jaar – vanaf begin 
jaren ’80 een ‘Holy Alliance’ opzetten om de Sovjet-Unie 
ten val te brengen. [23] De Amerikanen zorgden voor 
een opleving van de Koude Oorlog met een hernieuwde 
wapenwedloop die de Sovjets niet konden volhouden, 
terwijl het Vaticaan zich richtte op het aanwakkeren 

In 1920 voorspelde Steiner dat de Sovjet-Unie 

nog ongeveer 70 jaar zou bestaan
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van opstanden in Polen, onder meer via Lech Walesa’s 
vakbond Solidariteit. Dit Poolse verzet breidde zich ver-
volgens als een brandhaard uit over het Oostblok en de 
Poolse communistische regering viel als eerste om. 

Vanaf 1987 lanceerde de laatste Sovjet-leider Gorbatsjov 
grootse plannen voor een ‘Gemeenschappelijk Europees 
Huis’ waarin Europa en Rusland zouden samenwerken 
zonder blokvorming. Gorbatsjov en de Duitse buiten-
landminister Genscher kwamen met het voorstel voor 
een gemeenschappelijke Euraziatische veiligheidsstruc-
tuur. De plannen werden gesteund door de Duitse rege-
ring maar door de Amerikanen afgewezen. Onder de 
regering-Clinton werd daarop de oostelijke uitbreiding 
van de NAVO ingezet, evenals die van de EU. Gorbatsjovs 
opvolger Jeltsin opperde dat Rusland dan lid zou wor-
den van de NAVO. Ook dat werd afgewezen.

Lessen uit de 20e eeuw
Bij nadere beschouwing zien we in de 20e eeuw steeds 
een dynamiek die van groot belang is om de Oekraïne-
oorlog te begrijpen. Vanuit het Westen worden conflic-
ten aangewakkerd tussen met name Amerika en Rus-
land waarin Duitsland in eerste instantie twee keer van 
beide kanten vermorzeld wordt – in de Eerste en Tweede 
Wereldoorlog – en vervolgens wordt ingelijfd in het Wes-

terse blok – tijdens de Koude Oorlog en daarna. Juist door 
die conflicten wordt een dynamiek gecreëerd waardoor 
Amerika haar macht kan uitbreiden. Ook valt op dat 
Duitsland en Rusland zeker niet onschuldig zijn, met als 
enige (gedeeltelijke) uitzondering de Eerste Wereldoor-
log. Als Duitsland in de jaren ’20 en ’30 de sociale driege-
leding had omarmd in plaats van het Nazisme, dan was 
de hele geschiedenis anders gelopen. Als Rusland zich 
niet had laten verleiden tot de anti-Duitse alliantie in de 
Eerste Wereldoorlog, of later het bolsjewisme had kun-
nen weerstaan, dan was ook de hele geschiedenis anders 
gelopen. Als de Duitsers na de Tweede Wereldoorlog 
alsnog de sociale driegeleding hadden opgepakt en niet 
in een gemakzuchtig consumentisme waren vervallen, 
dan was alles ook anders gelopen. De Westerse broe-
derschappen hadden de tendensen tot een verkeerde 
oppositie tegen het Amerikaanse kapitalisme van de 
zijde van Duitsland en met name Rusland nodig om hun 
strategie te doen slagen. De Amerikanen hebben, met 
andere woorden, beter ingeschat wat de gevolgen van 
het Nazisme en het Bolsjewisme – principieel autonome 
bewegingen vanuit Duitsland en Rusland zelf - zouden 
zijn dan de Nazi’s en Bolsjewieken zelf. Deze hebben 
meegewerkt aan de Amerikaanse plannen zonder dat ze 
het zelf doorhadden. Dat is in lijn met een uitspraak van 
Steiner dat de Westerse loges niet zozeer invloed heb-

Als Duitsland in de jaren ’20 en ’30 

de sociale driegeleding had omarmd…
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ben door “tovenarij” maar doordat ze de verhoudingen 
op het fysieke plan beter inschatten dan wie dan ook. [24] 
Tot slot, dat tegenover de Angelsaksische pool altijd de 
Russische pool als complementaire macht heeft gestaan 
waarbinnen een dynamiek ontstond waarvan Duitsland 
eerst de dupe werd, vervolgens zichzelf vernietigde en 
daarna werd ingelijfd in een Westers blok onder Ameri-
kaanse leiding.

De Nieuwe Koude Oorlog
Na de val van de Muur kwam de Duitse hereniging op 
de agenda. Gorbatsjov’s enige voorwaarde om daarmee 
akkoord te gaan was dat, op Oost-Duitsland na, de NAVO 
niet verder naar het Oosten zou uitbreiden. En van alle 
zijden werd beloofd dat de NAVO “not one inch” (geen 
centimeter) zou uitbreiden naar het Oosten, zowel 
publiekelijk als in directe onderhandelingen met de 
Russen (zoals in 2017 vrijgegeven gespreksverslagen 
lieten zien): door de Amerikaanse buitenlandminis-
ter James Baker, de Duitse bondskanselier Kohl en zijn 
buitenlandminister Genscher, NAVO-secretis-generaal 
Manfred Wörner, de Franse president Mitterand, de 
Britse premiers Thatcher en Major, CIA-baas Robert 
Gates, enzovoort. [25] Gorbatsjov trok daarop 340.000 
Sovjet-militairen terug uit Oost-Duitsland en de hereni-
ging van Duitsland kon doorgang vinden. Gerald Häf-

ner, destijds als Duits parlementslid co-woordvoerder 
op dit dossier, stelt dat iedereen destijds handelde in 
het bewustzijn van deze toezeggingen dat de NAVO niet 
oostwaarts zou uitbreiden. [26] Echter door verzet van 
met name de Amerikaanse president en Skull & Bones-
lid George Bush senior – die tegen zijn Westerse colle-
ga’s uitriep “To hell with that!” – bleven deze garanties 
mondeling en werden ze nooit op papier gezet. [27] Dit 
is tot heden de huidige verdediging van het Westen: het 
waren maar mondelinge toezeggingen en ze zijn nooit 
op papier gezet. Dat is hetzelfde als zeggen: als jullie zo 
stom zijn om ons op ons woord te vertrouwen, dan moet 
je niet raar opkijken als je wordt besodemieterd.

Het Westen brak woord: in 1999 werd de NAVO uitge-
breid met Polen, Tsjechië en Hongarije; in 2004 volgden 
Estland, Letland, Litouwen, Slowakije, Slovenië, Roeme-
nië en Bulgarije. Ook de Europese Unie – door de Russen 
gezien als onderdeel van het Westerse blok – werd tege-
lijk naar het oosten uitgebreid. 

Alle opeenvolgende Russische leiders hebben zich 
vanaf het begin verzet tegen deze uitbreiding. Tijdens 
de NAVO-bombardementen op de Bosnische Serviërs in 
1995 – geen defensieve actie maar een offensief ingrij-
pen buiten NAVO-grondgebied – stelde de pro-Westerse 

Kaart NAVO-uitbreiding
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president Jeltsin bijvoorbeeld publiekelijk: “Dit is het 
eerste teken wat er zou kunnen gebeuren als de NAVO 
uitbreidt tot aan de grenzen van de Russische Federatie 
(...) Het vuur van de oorlog zou over heel Europa kunnen 
losbarsten.” [28] Maar de Russen stonden te zwak om dit 
tegen te houden, en zij ervoeren de dreiging toen nog als 
klein omdat de nieuwe NAVO-lidstaten niet grensden 
aan Rusland, behalve de minieme Baltische staten.

De prominentste criticus van de oostelijke NAVO-uit-
breiding is wellicht de Amerikaanse invloedrijke poli-
ticoloog John Mearsheimer. Hij wijst er als ‘rechtse’ 
Realpolitiker op dat geen enkele grootmacht in de 
geschiedenis ooit akkoord is gegaan met de opmars van 
een vijandig bondgenootschap tot aan de eigen gren-
zen en voorspelde in 2014 reeds een Russische inval 
in Oekraïne. [29] Amerika hanteert sinds 1823 de Mon-
roe-doctrine: geheel Noord- en Zuid-Amerika worden 
beschouwd als Amerika’s achtertuin en bemoeienis van 
externe grootmachten hierin wordt niet getolereerd. 
Amerika zou nooit toestaan dat Rusland een militaire 
alliantie sluit met Canada en Mexico; in 1962 dreigde 
Amerika met een atoomaanval toen de Sovjet-Unie rak-
ketten op Cuba wilde plaatsen.

Mearsheimer wees er in 2014 al op dat Rusland in de 

toekomst steeds zwakker zou worden, nu zelfs al te zwak 
om Oekraïne gemakkelijk in te nemen – en daarom geen 
bedreiging voor de Westerse veiligheid. Veel Ameri-
kaanse strategische denkers dachten precies zo. George 
Kennan, de oervader van de Amerikaanse containment-
politiek tijdens de Koude Oorlog, reageerde al in 1998 
op de eerste NAVO-uitbreiding: “Ik denk dat dit het 
begin is van een nieuwe koude oorlog. Ik denk dat de 
Russen geleidelijk heel negatief zullen reageren en het 
zal hun beleid beïnvloeden. Ik denk dat het een tragi-
sche vergissing is. Er was geen enkele reden voor. Nie-
mand bedreigde een ander. (...) Uiteraard komt er een 
negatieve reactie van Rusland en dan zullen de [NAVO-
uitbreiders] zeggen van: zie je wel, we hebben altijd 
gezegd dat de Russen zo zijn – maar dat is verkeerd.” [30]

De druppel voor de Russen was de beruchte NAVO-top 
van 2008 in Boekarest waarop de positie van Oekraïne 
en Georgië op de agenda stond. Recent heeft de toen-
malige secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop 
Scheffer, de gang van zaken daar onthuld. Veel Euro-
pese regeringen, waaronder de Duitse, Franse en Neder-
landse, waren tegen toetreding van Oekraïne en Georgië 
om Rusland niet te provoceren. De drie Amerikaanse 
kabinetsleden die De Hoop Scheffer vooraf sprak waren 
ook tegen maar, zeiden ze, wat onze president vindt is 

George bush op de NAVO top in 
boekarest (roemenie) 2 april 2008
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nog onduidelijk. Een dag later sprak George Bush junior, 
zoals gezegd lid van Skull & Bones, zich tegen De Hoop 
Scheffer verrassend genoeg krachtig uit voor een agres-
sieve koers waarbij Oekraïne en Georgië volledig lid van 
de NAVO moesten worden. In de chaotische discussie in 
Boekarest, waarbij de tegenstanders zwaar onder druk 
werden gezet, kreeg Bush zijn zin doordat Angela Mer-
kel onder de druk bezweek: Oekraïne en Georgië werden 
officieel uitgenodigd als NAVO-lid. Toen De Hoop Schef-
fer daarop Poetin ontmoette, zei deze hem glashard: 
“Mister secretary general, this will not be!” [31] Een Rus-
sische krant meldde na de top dat Poetin president Bush 
in niet mis te verstane bewoordingen te kennen gaf: als 
Oekraïne NAVO-lid wordt, zal het de facto ophouden 
te bestaan. [32] Vier maanden daarna viel Poetin’s leger 
Georgië binnen. Uiterlijk op dat moment had het Wes-
ten kunnen weten dat werkelijke NAVO-toetreding van 
deze landen oorlog zou betekenen. 

Oekraïne is voor de Russen heel belangrijk. Het wordt 
als de bakermat van de Russische cultuur beschouwd: 
vanuit Kiev werden ooit de belangrijkste Russische ste-
den gesticht. Andersom hadden de Amerikanen vanaf 
het einde van de Koude Oorlog al een bijzonder grote 
interesse in Oekraïne. De Amerikaanse onderminis-
ter van Buitenlandse Zaken Victoria Nuland heeft eind 

2013 bekend gemaakt dat de Amerikaanse regering 
tussen 1991 en 2013, via de aan haar gelieerde Natio-
nal Endowment for Democracy (NED), niet minder dan  
5 miljard(!) dollar had gepompt in pro-Westerse Oekra-
iense burgerorganisaties om de Westerse invloed te ver-
groten. [33] 
Oekraïne is altijd een verdeeld land geweest, met pro-
Westerse bevolkingsgroepen in het Westen, etnische 
Russen in het Oosten en op de Krim, en Tataren in het 
Zuiden. Sinds lang liggen deze bevolkingsgroepen met 
elkaar in de clinch. De spanningen bereikten een hoog-
tepunt rondom de omwenteling in 2014, die Poetin 
terecht een “coup” noemde. 

De Maidan-coup van 2014
In 2010 werd Viktor Janoekovitsj democratisch gekozen 
tot president. Hij stelde dat Oekraïne een “neutrale staat” 
moest blijven die zowel met het Westen als met Rusland 
moest samenwerken. Hij onderhandelde tegelijk met 
Rusland en de EU over economische samenwerkings-
verdragen, en koos op het laatste moment voor het Rus-
sische aanbod omdat hij dit voordeliger achtte. Daarop 
braken rellen in Kiev uit die eindigden in een staatsgreep 
door de pro-Westerse oppositie, met openlijke steun van 
de National Endowment for Democracy en Amerikaanse 
en Europese toppolitici. De volledige gang van zaken is 
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tot op heden niet opgehelderd, maar een op 4 februari 
2014 uitgelekt telefoongesprek – twee weken voor de 
coup – tussen de Amerikaanse onderminister van Bui-
tenlandse Zaken Victoria Nuland en de Amerikaanse 
ambassadeur in Kiev, Geoffrey Pyatt, liet geen twijfel dat 
de Amerikaanse regering achter de schermen mee aan 
het duwen en trekken was: zij bespraken een gewenste 
‘regime change’ in Oekraïne waarbij ze bespraken dat 
de pro-Westerse politicus Arseni Jatsenjoek hun man 
was. [34] Een maand later werd Jatsenjoek de nieuwe pre-
mier van Oekraïne. (De Westerse media brachten van dit 
brisante telefoongesprek meestal alleen een kort onno-
zel fragment waarin Nuland “Fuck the EU” riep.) 

Andere Amerikaanse toppolitici lieten in aanloop naar 
de coup al publiekelijk hun voorkeurk merken. Kort na 
het uitbreken van de rellen in december 2013 sprak de 
Republikeinse senator John McCain, in gezelschap van 
de Democratische senator Chris Murphy en Jatsenjoek, 
op het Maidan-plein in Kiev de betogers toe en riep op 
tot een “volksrevolutie”. Op 2 februari 2014 trad de Ame-
rikaanse buitenlandminister John Kerry (zoals gezegd 
Skull & Bones-lid) in München voor de tv-camera’s met 
onder meer Jatsenjoek en loofde hem uitdrukkelijk. [35] 

Een nog sinisterder element waren de omstandigheden 
rond de dood van zo’n 100 demonstranten en 13 politie-

agenten op 18 en 20 februari 2014. Hun dood speelde 
een cruciale rol bij het agressiever worden van de rellen 
en hun uitmonding in de coup. Er zijn meerdere seri-
euze aanwijzingen dat niet alleen de politie van de zit-
tende president Janoekovitsj op de demonstranten had 
geschoten, maar dat ook vanuit het oppositiekamp op 
de eigen demonstranten en op politieagenten is gescho-
ten met als doel het radicaliseren van de protesten met 
het oog op de gewenste coup. [36]

De Krim en de Donbas
Poetin reageerde op de coup door in voorjaar 2014 
de Krim in te lijven bij Rusland. Dit is in het Westen 
gebracht als het ultieme bewijs van Poetin’s imperia-
listische ambities. Maar voor de NAVO-uitbreiding was 
daarvan niets te merken, op de operatie in Tsjetsjenië na. 
De Krim hoorde eeuwenlang bij Rusland en er wonen 
vooral etnische Russen. Het schiereiland werd pas in 
1954 door Sovjet-leider Chroestsjov van de  Russische 
naar de Oekraïense Sovjet-republiek overgeheveld. In 
een referendum in 1991 kozen de Krim-bewoners met 
94 procent voor aansluiting bij Rusland. Het referen-
dum werd genegeerd en de Krim werd ingelijfd bij de 
nieuwe staat Oekraïne. Ook is de Krim van groot belang 
voor toegang van de Russische marine tot de Zwarte en 
Middellandse Zee – met Oekraïne hadden de Russen een 
langlopende deal voor de Russische marinebasis. [37] 
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Ook steunde Poetin pro-Russische separatisten die de 
macht grepen in de oostelijke regio’s Donetsk en Loe-
hansk met wapens en geld. Ook daar wonen grotendeels 
etnische Russen. Er ontstond een slepende burgeroorlog 
tussen de rebellen en de regering in Kiev.

Sinds 2014 voerden de Amerikanen en Britten hun 
steun aan Oekraïne op: meer militaire adviseurs, wapen-
leveranties en geld en meer Amerikaanse toppolitici 
die vlammende anti-Russische speeches hielden in het 
Oekraïense parlement en elders, zoals toenmalige vice-
president (onder Obama) Joe Biden, wiens zoon Hunter 
Biden ook al lang actief is in Oekraïne. [38]

Teneinde een vreedzame oplossing voor deze conflicten 
te vinden, sloten Rusland en Oekraïne in 2014 en 2015, 
onder voorzitterschap van de Franse en Duitse regering, 
twee vredesverdragen: de Minsk I en II-akkoorden. Tot 
heden gelden deze afspraken als de logische manier om 
het conflict te beëindigen. Ze hebben de gevechtshande-
lingen van beide zijden sindsdien flink verminderd. Ech-
ter, de cruciale politieke afspraken van Minsk II zijn door 
Oekraïne stelselmatig niet uitgevoerd. Volgens deze 
afspraken zou Kiev een grondwetswijziging doorvoeren 
met verregaande autonomie voor de Donbas en de Krim, 
zouden eerst lokale en later regionale verkiezingen wor-
den georganiseerd, en zou het Russisch in deze gebie-

den erkend worden als officiële taal. Dat is allemaal niet 
gebeurd. Sterker, gebruik van het Russisch is in de hele 
Oekraïne sindsdien met wetgeving actief tegengewerkt 
door Kiev. De leidende deskundige Anatoli Lieven klaagt 
het feit aan dat de Amerikanen niets hebben gedaan om 
Kiev te bewegen de politieke afspraken na te komen, 
hoewel ze dat eenvoudig hadden kunnen doen. [39] 

Na de start van de oorlog op 24 februari j.l. hebben de VS 
zich zelfs teruggetrokken van de vredesonderhandelin-
gen tussen Poetin en de Oekraïense president Zelensky 
– een opmerkelijke stap gezien de Amerikanen in het 
verleden altijd de leidende partij bij onderhandelingen 
wilden zijn. Sterker, de Amerikaanse regering, bij monde 
van woordvoerder Ned Price, adviseerde de Oekraïense 
regering op 21 maart j.l. om niet te onderhandelen met 
Rusland (!) omdat er “principes op het spel staan (...) 
dat elk land een soeverein recht heeft (...) om te kiezen 
met wie het zich wil associëren in termen van allianties 
en partnerschappen”. Tegelijk weigert de Amerikaanse 
regering op Zelensky’s expliciete vraag naar het NAVO-
lidmaatschap in te gaan en weigert het tevens veilig-
heidsgaranties aan Oekraïne te geven indien het neu-
traal zou blijven. Ted Snider van Responsible Statecraft 
concludeert dat de Amerikaanse regering actief een 
diplomatieke oplossing van het conflict saboteert. [40]

Sterker, de Amerikaanse regering (…) adviseerde de Oekraïense regering

 op 21 maart j.l. om niet te onderhandelen met Rusland 
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Conclusies: de Amerikaanse agenda en een weg naar 
vrede

Zoals we uitgebreid in de media hebben kunnen verne-
men, heeft de oorlog in Oekraïne een bijna totale breuk 
tussen Rusland enerzijds en Europa en Amerika ander-
zijds veroorzaakt. Niet alleen in politiek en economisch 
opzicht via de sancties, maar ook in cultureel en zelfs 
alledaags opzicht: het Hermitage-museum in Amster-
dam, een belangrijke uitdrager van Russische cultuur 
in Nederland, heeft alle banden met Rusland verbroken, 
Russische wandelaars zijn niet meer welkom op de Wan-
delvierdaagse, cafetaria’s schrappen het Russische ei van 
het menu, enzovoort. Rusland is internationaal geïso-
leerd en wordt in de armen van dictatoriale regimes als 
China gedreven.

Oekraïne is altijd al een speelbal geweest in het machts-
spel tussen de grootmachten en deze oorlog is daarop 
geen uitzondering. Het Amerikaanse beleid is alleen 
rationeel te begrijpen vanuit het idee dat de ‘powers 
that be’ in Washington deze oorlog wilden, en willen 
dat hij lang duurt. Deze strategie lijkt irrationeel tenzij 
je de stelling van Rudolf Steiner in het oog neemt dat 
de Westerse broederschappen een kloof tussen Rusland 
en Europa willen veroorzaken, en direct de leiding over 
de Oost-Europese volken willen nemen. De Realpoliti-

ker John Mearsheimer, bijvoorbeeld, klaagt het Ameri-
kaanse Oekraïne-beleid aan als “dwaas” omdat Amerika 
binnenkort de strijd met China zal moeten aangaan en 
daarbij Rusland als bondgenoot nodig heeft. [41] Hij wijst 
erop dat Amerika en Europa geen noemenswaardige 
economische of strategische belangen hebben in Oekra-
ine en is het Amerikaanse beleid voor hem dus onbe-
grijpelijk. Tenzij men ervan uitgaat dat de split tussen 
Europa en Rusland voor de Amerikanen zo belangrijk is 
dat ze er andere grote belangen aan willen opofferen, of 
de Amerikanen zelfs willen dat Rusland aan de Chinese 
kant komt te staan, om van Rusland zo een nog autori-
tairder land te maken dat aan Chinese zijde nog grotere 
afschuw in Amerika en Europa oproept. 

Ten tweede zit er een merkwaardige dubbelheid in het 
Amerikaanse beleid: wel aan de Russen beloven dat de 
NAVO geen centimeter naar het oosten zou uitbreiden 
maar dit niet op papier willen zetten en het slechts 
enkele jaren later toch doen. Wel de NAVO onder druk 
zetten om lidmaatschap van Oekraïne en Georgië als 
officieel doel te stellen, en dit nooit intrekken, maar wei-
geren de daad bij het woord te voegen zodat Oekraïne 
niet door de ‘NAVO-paraplu’ beschermd is tegen Rus-
sische agressie – was dit wel het geval, dan had Rusland 
nooit de oorlog kunnen beginnen gezien de enorme 
NAVO-overmacht (de NAVO-landen geven samen jaar-

Tom en Jerry - NATO Russia Ukraine
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lijks 1.050 miljard dollar uit aan defensie, Rusland 
slechts 66 miljard). Wel de Russische bemoeienis met 
de Oekraïne van de afgelopen jaren veroordelen, maar 
zelf miljarden dollars steken in pro-Westerse Oekra-
inse NGOs en openlijk een anti-Russische coup tegen 
een democratisch gekozen president steunen Wel het 
Russische oorlogsgeweld in alle toonaarden aanklagen 
– waarbij Biden in Warschau zelfs opriep tot ‘regime 
change’ in Moskou (!), hetgeen een einde aan het con-
flict bemoeilijkt [42] – maar de diplomatieke weg naar 
een einde aan dat geweld saboteren. De bevolking van 
Oekraïne is keihard opgeofferd aan het ‘hogere’ doel van 
de Amerikaanse geopolitiek. Op het internet circuleert 
een cartoon met Tom en Jerry die deze situatie subliem 
samenvat [zie afbeelding].

Men kan zeggen dat de Oost-Europese landen en Oekra-
ine zelf lid wilden worden van de EU en de NAVO. Maar 
‘wij’ zijn niet verplicht hen op te nemen als we dat om 
wat voor reden dan ook onverstandig vinden. Net als bij 
een huwelijk geldt dat beide partners er voor in moeten 
zijn. 

Voor het vredelievende kamp is het belangrijk om geen 
partij te kiezen voor het Westerse of Russische kamp, 
zoals verreweg de meeste mensen doen. Vanuit de tegen-
machten gezien dienen de Amerikaanse strategie en de 

Russische agressie eenzelfde doel: het onderdrukken, 
uitschakelen van het midden tussen Oost en West als 
een zelfstandige factor die de maatschappij vormgeeft 
vanuit eigen innerlijke impulsen. Vanuit het perspectief 
van de tegenmachten maakt het niet uit voor welke je 
partij kiest, áls je maar partij kiest.

De weg naar vrede ligt in feite klaar om bewandeld te 
worden: hervatting van de onderhandelingen met Rus-
land en implementatie van de Minsk-verdragen. Op 
langere termijn zou Oekraïne zeer geholpen kunnen 
zijn bij oplossingen uit de sociale driegeleding. Er komt 
dan een vrij geestesleven dat onafhankelijk van de staat 
functioneert: bevolkingsgroepen kunnen het onder-
wijs en het maatschappelijke verkeer in hun eigen taal 
doen. Het Russisch wordt dan niet langer onderdrukt. 
Een echte federalistische democratie geeft dan gelijke 
rechten aan iedereen, ongeacht de etnische groep, met 
een grote mate van lokale autonomie die regionale 
minderheden tot hun recht laat komen. Directe demo-
cratie op federaal niveau zou, net als in Zwitserland met 
z’n taalminderheden, integrerend werken doordat alle 
bevolkingsgroepen om de beurt punten kunnen scoren. 
Zo’n stelsel maakt ook vreedzame afscheiding mogelijk 
van landsdelen als ze echt geen andere oplossing zien. 
Een associatieve economie, ten slotte, zou geheel eigen 
bestuursorganen en grensoverschrijdende samenwer-

De weg naar vrede ligt in feite klaar om bewandeld te worden… 
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kingsverbanden ontwikkelen los van de staat en haar 
grenzen. Hierdoor hoeft Oekraïne niet meer te kiezen 
tussen aansluiting bij het Russische of het Westerse 
blok, maar kunnen associatieve samenwerkingsverban-
den zich steeds vrijelijk naar eigen keuze over de gren-
zen van oost en west begeven. Door de functionele schei-
ding tussen cultuur, staat en economie hoeven culturele 
en economische spanningen niet meer over te springen 
op de politieke verhoudingen en tot botsingen tussen 
staten te leiden.

Zo’n scenario is mogelijk als Europa eindelijk haar eigen 
rol in de wereld oppakt als een zelfstandige factor met 
een eigen maatschappijmodel dat het midden houdt 
tussen Oost en West. 

Toegegeven: er zijn te weinig actoren in zicht om die 
deze weg naar vrede willen of kunnen realiseren. Maar 
door Rudolf Steiner weten we dat gedachten ook een 
veel grotere kracht hebben dan de meeste mensen ooit 
zouden durven dromen. Sterker, Steiner sprak van een 
wet dat als mensen kennis krijgen van het werken van 
de loges, zij deze in het bewustzijn opnemen, de loge-
politiek daardoor als het ware wordt gecorrigeerd, zij in 
andere en betere banen kan worden geleid. [43] Elk mens 
kan dus alleen door geestelijke arbeid al bijdragen aan 
een betere, vreedzamere wereld.
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