




geregeld. Dit is bij uitstek de taak van Midden-Europa. 'Wet-

geving en bestuur', zo merkt Rudolf Steiner op, 'dienen in Mid-
den-Europa van dien aard te zijn dat de politieke, economische
en algemeen-menselijke omstandigheden fgeestesleven] zich

... onafhankelijk van elkaar kunnen ontwikkelen' en elkaar zo

ondersteUnen.T ln plaats daarvan zijn ze in de huidige eenheids-

staat volledig 'in elkaar verstrengeld' geraakt en 'tot conflict-
stof' geworden.S Hierin is, zo onthult Rudolf Steiner, één van

de belangrijkste oorzaken van de oorlog gelegen. Daarentegen

bevrijdt Midden-Europa 'zichzelf en de wereld van dergelijke
conflictstoí wanneer het in zijn staatsstructuren vermijdt dat de

drie mensel ij ke levensvormen el kaa r belem meren'.e

Zoals Rudolf Steiner aangeeft is dit geen 'utopisch programmal

maar'iets dat aan de Midden-Europese omstandigheden is afge-

lezen'.ro Niemand die deze omstandigheden kent, zo vervolgt
hij,'zal aan de uitvoerbaarheid van wat hier betoogd wordt kun-

nen twijfelen. Want hier wordt ... enkel getoond wat zich mani-

festeren wil. En dat zal ook lukken op hetzelfde moment dat we

het vrije baan verlenen.'rr En wanneer de tegenstanders van

Midden-Europa met deze werkelijkheid zullen worden gecon-

fronteerd, en niet alleen maar met woorden, dan zullen zij, zo

verklaart Rudolf Steiner, 'de wapens moeten neerleggenl omdat

zij'zien dat zij bij een voortzetting van de oorlog op deze impul-
sen zullen stuklopen'. rz

Gouden sleutel

Terug nu naar ons beginonderwerp: het vraagstuk van de Euro-

pese eenwording.'Meer of minder Europal zo zou het debat over
dit onderwerp kunnen worden samengevat. Waarbij 'meer Euro-

pa' in dit geval betekent: een versnelde eenwording, niet alleen

op economisch, maar ook op politiek gebied. Alleen zo, met een

sterk centraal bestuur, zou Europa volgens sommigen de proble-

men het hoofd kunnen bieden. Anderen beschouwen daarente-
gen verdere overdracht van macht aan Brussel voor de afzonder-
lijke lidstaten niet alleen als een onaanvaardbaar verlies van hun

nationale soevereiniteit, en daarmee tevens van hun specifieke
eigenheid, hun nationale'kleur', maar ook als een ontoelaatbare
aantasting van de met veel moeite opgebouwde democratische
rechtsstaat. Hoogste tijd derhalve, zo menen zij, dat Brussel een

deel van zijn macht weer aan de afzonderlijke lidsiaten terug-
geeft. Niet méér maar mínder Europa moet volgens hen het ant-
woord zijn. Met als voor de hand liggend bezwaar dat de klok in

zekere zin wordt teruggezet en de Europese integratie in een

impasse terecht komt.
Het is niet moeilijk om in te zien dat beide partijen tot op zekere

hoogte het gelijk aan hun kant hebben. Wat nu? Is er Í.iberhaupt

een uitweg uit dit dilemma mogelijk? En hoe zou die eruit kun-
nen zien? Of moet de knoop simpelweg worden doorgehakt?
Het is hier dat de idee van de driegeleding van het sociale orga-

nisme uitkomst biedt. Zodra de drie gebieden van het sociale

organisme namelijk uit hun ongezonde vervlechting bevrijd zul-

len zijn, zal niets hen meer belemmeren hun eigen weg te gaan,

net als een Siamese drieling die door een operatie van zijn knel-

lende banden is verlost. Daarbij zal het economische leven, waar-

in de behoeften van de mens centraal staan, door zijn eigen aard

geneigd zijn om naar'internationalisering'te streven. We leven

immers, zo maakt een blik op de herkomst van onze gebruiksgoe-

deren duidelijk, al geruime tijd in een wereldeconomie.

Ook het geestesleven, dat zich via onderwijs, wetenschap, reli-
gie en kunst op de ontplooiing van individuele vermogens richt,
is van nature internationaal. Een universiteit waar alleen maar
'wetenschap van eigen bodem'wordt gedoceerd door autochto-
ne docenten of een concertzaal waar alleen maar 'vaderlandse

muziek' klinkt en 'vaderlandse musici' het podium betreden, -
wie gruwt er niet bij deze gedachte?!

Van de drie gebieden blijkt àlleen het derde gebied, dat van de

politiek, door Rudolf Steiner meestal rechtsleven genoemd, als

enige door landsgrenzen gebonden. De naam natie of natiestaat

zegt dit in feite al. Waar het om gaat zijn in dit geval niet de

behoeften van de mens, zoals bij het economische leven, of de

individuele vermogens, zoals bij het geestesleven, maar de alge-

meen-menselijke betrekkingen. Hoe willen we met elkaar leven,

welke spelregels nemen we met elkaar in acht? - dat is waar het

hier om draait. Het bijzondere daarbij is dat dit gebied in de loop

der tijd en van plaats tot plaats een andere gestalte aanneemt,

doordat het rechtsgevoel evolueert. Zo worden bijvoorbeeld

tegenwoordig lijfstraffen of kinderarbeid nergens in Europa

meer aanvaardbaar geacht, terwijl anderzijds zaken als abor-

tus of euthanasie of het homohuwelijk lang niet in alle landen

van Europa gemeengoed zijn. Het is deze nationale eigenheid,

deze historisch gegroeide levensstijl, waar populistische politici
voor opkomen en die tot opstandigheid onder de bevolking en

ook tot wantrouwen jegens 'Brussel' heeft geleid. Want met de

overdracht van macht aan Brussel vreest men tegelijkertijd de

controle over het eigen leven te verliezen. En dan is er onder de

huidige omstandigheden maar één oplossing mogelijk door de

nooduitgang naar buiten !

Een driegeleed Europa, met 'drie snelheden', kent dergelijke

tegenstellingen niet. Niet'meer óf minder Europa' luidt dan de

vraag, maar 'meer en minder Europa'. Zo blijken we met Rudolf

Steiners idee van de driegeleding van het sociale organisme

over een 'gouden sleutel' te beschikken, waarmee de stagne-

rende Europese eenwording uit het slop getrokken en in goede

banen geleid kan worden. Hoogste tijd om hem in het slot te
steken en om te draaienl

De tekst van de «Memoranda» is te vinden in: Het lichtbaken van ryr7. Schets

van de drieledigheid van de mens. Ontwerp voor de driegeleding van de samenle'

ving (met een inleiding van Wilbert Lambrechts) (Antwerpen zorT). - Verder is

bij het schrijven van dit artikel o.a. gebruik gemaakt van de inleiding die Otto
von Lerchenfeld bij Rudolf Steiners «Memoranda» schreef (opgenomen in:

Roman Boos (Hg.), Rudolf Steiner wiihrend des Weltkrieges (Dornach tgl:), pag.

55-6o), alsmede van het overzicht van Rudolf Steiners leven dat Christoph Lin-

denberg heeft samengesteld (Rudolf Steiner - eine Chronik fi6r-t925 (Stultgart
zzoro), met name pag. f8o-g8Z).

Ton Jansen zal het komende najaar op verschillende plaatsen lezingen over dit
onderwerp houden, onder andere in Zoetermeer (26lo9), Rotterdam (o9lro),

Middelburg (rrlro) en Den Haag (datum nog onbekend).

Noten

r Boos, pag.57 S lbidem, pag. St

z lbidem, pag. 58 6 lbidem, pag.7z

3 Lichtbaken, pag. 65 7 lbidem, pag.73

4 lbidem 8 lbidem

9 lbidem

ro lbidem, pag.74

rr lbidem, pag. 84

rz lbidem, pag. 55
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