De jaren 2008 en 2009 zullen nog lang in ons geheugen gegrift staan. Het zijn de jaren
van de kredietcrisis. Maar het zijn ook de jaren van de presidentsverkiezingen in
Amerika: Obama werd gekozen: “Yes we can!”. Hoe dankbaar was ik toen Ton Jansen in
oktober 2008 het initiatief nam het webtijdschrift “Mens en Wereld” uit te geven,
voorzien van artikelen over actuele gebeurtenissen belicht vanuit antroposofische
inzichten. Ze voorzagen in mijn behoefte aan een zinvolle duiding van de actualiteit in
samenhang met de antroposofie. Genoemde artikelen zijn samengebundeld tot het boek
De Kredietcrisis. En wat dies meer zij.
Rudolf Steiner gaf tijdens zijn leven ontelbare aanwijzingen, op welke voorvallen en
stromingen in de geschiedenis gelet moet worden. Ton Jansen geeft gehoor aan deze
oproepen, gaat op onderzoek uit en presenteert zijn bevindingen helder en
geesteswetenschappelijk doordacht. De schrijver is in staat betekenisvolle historische
verbanden te leggen, waardoor gebeurtenissen in de huidige tijd niet op zichzelf blijken
te staan, als afzonderlijke incidenten, maar een doelgerichte aanloop laten zien van vele
jaren. Rudolf Steiner heeft in zijn tijd de Sociale Driegeleding gepresenteerd. Ton Jansen
verduidelijkt in zijn boek wat daarmee bedoeld wordt en hoe je deze grote idee kunt
toepassen in praktische situaties, bijvoorbeeld in de discussie rond het rookverbod! Hij
laat de noodzaak van Sociale Driegeleding zien als oplossing om uit de impasse van de
huidige wereld- problematiek te komen.
In zijn artikelen geeft Ton Jansen het voorbeeld hoe je met het nieuws, dat je via de pers
in de vorm van losse feitjes en daardoor als een chaos tegemoet komt, vanuit
antroposofische gezichtspunten om kunt gaan, waardoor de dieper liggende
betekenissen, oorzaken en verbanden meer duidelijk worden. Hij maakt je enthousiast
om wakker, bewust en onderzoekend in deze tijd te staan. Dit boek zal nog lang actueel
blijven. Niet alleen omdat de kredietcrisis nog lang niet voorbij is, maar omdat het boek
een overstijgende inhoud en werkwijze schenkt, waarmee je de waan van de dag
geesteswetenschappelijk verrijkt tegemoet kunt treden.
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