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De wereldhistorische dienst van Mohammed 
Een persoonlijke oriëntatie naar de opgave van de Islam 
 
Na de moord op Theo van Gogh werden anti-islamitische gevoelens in Nederland opnieuw 
aangewakkerd. In Groningen was daarover, net als elders in het land, een manifestatie waar 
de islamitische beweging probeerde vragen te beantwoorden aan het Nederlandse volk. Ik 
las hierover in de krant toen de manifestatie net voorbij was. Het had op dezelfde zondag 
plaatsgevonden waarop ik de volgende gedachtes had opgenomen en tijdens een wandeling 
aan mijn vriendin vertelde. - Ik dacht, laat mij deze gedachtes toch maar op schrift stellen om 
een bijdrage te leveren aan de discussie over de Islam. 
 
Persoonlijk ben ik weinig met de Islam in aanraking gekomen. Ook in het werk van Rudolf 
Steiner kom je het niet veel tegen. Wel had ik enige jaren geleden een boekje gelezen van 
Rudolf Frieling: Christendom en Islam, de strijd om de mens. Wat mij hierin fascineerde was 
de geschiedenis van Isaäk en Ismaël. Aartsvader Abraham kon tot op hoge leeftijd maar geen 
zoon verwekken bij Sarah, hoewel hij hier wel een voorspelling van God over ontvangen had. 
Sarah besloot het lot tenslotte maar een handje te helpen en stuurde de dienstmaagd Hagar 
naar hem. Hieruit ontstond de zoon Ismaël. God maakte Abraham echter duidelijk dat dit 
niet de beloofde zoon, waaruit het beloofde volk zou ontstaan, was. Die zou nog steeds ge-
boren moeten worden. Veertien jaar later, baarde Sarah Isaäk. 
Uit Isaäk en Rebekka ontstond het volk waaruit de Christus geboren is. Maar op verzoek van 
Abraham nam God ook Ismaël in het historische plan op en openbaarde hem dat ook uit 
deze lijn iets belangrijks zou ontstaan. - Uit de lijn van Ismaël wordt dan Mohammed gebo-
ren en deze sticht rond 620 een wereldreligie van formaat. 
 
Dat we bij Rudolf Steiner niet zo veel over de Islam vinden, is gezien het tijdsgewricht waarin 
Steiner leefde begrijpelijk. In de negentiende eeuw was deze godsdienst door de koloniale 
veroveringen enorm teruggedrongen. Voor de mensen in zijn tijd speelde de Islam dan ook 
geen rol van betekenis. Sterker nog: men beschouwde Mohammed maar als een fantast, een 
‘rare goochelaar’. In een voordracht van 11 april 19157 refereert Steiner zelfs aan een grap 
die over Mohammed de ronde deed. Mohammed zou zijn inspiratie gekregen hebben door 
influistering van een duif. Maar, werd verteld: dan zou Mohammed wel een graankorrel in 
zijn oren gestopt hebben, anders zou de duif vast niet gekomen zijn! Maar Steiner voegt hier 
meteen aan toe dat we Mohammed toch wel wat serieuzer moeten nemen. We moeten in 
hem ‘eine sehr wichtige Erscheinung’ zien. Iemand die werkelijk geestelijke schouwingen 
had, die kon waarnemen in het elementenrijk zoals Goethe voor zijn Faust gezocht had. We 
zien dat Steiner Mohammed eigenlijk via Goethe in het bewustzijn van zijn toehoorders wil 
brengen. Vervolgens geeft Steiner wel een nadere kleuring van deze schouwingen aan. Mo-
hammed dacht dat hij met zijn geestelijke schouwingen in het paradijs was gekomen, maar 
feitelijk kwam hij in het rijk van Lucifer. 
 
Frieling beschrijft hoe de al in het teken van de maankrachten aangezette verwekking van 
Ismaël haar vervulling kreeg in de monotheïstische leer van Mohammed. Maar wat is deze 
opgave dan? 
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Enkele jaren had ik mij niet meer beziggehouden met deze vragen totdat ik op nieuwjaars-
dag in Suriname in gesprek kwam met een Imam, Achmed. Hij vertelde me dat de ene god 
waarvan Mohammed spreekt, toch zoveel eenvoudiger te begrijpen is dan het christendom 
waar van drie goden sprake is. Vader, Zoon en Heilige Geest. - Dat Allah zich ook zou kunnen 
hullen in drie gedaantes, kon ik niet goed duidelijk maken. Er zweefde mij een ervaring uit 
het boek van Frieling voor de geest, die mij bijzonder bijgebleven was. In het begin van onze 
tijdsrekening kenden de Arabieren nog ‘de drie dochters van Allah’: Al-Lat, al-Uzza en Manat. 
Ze werden beleefd als drie hoog vliegende zwanen, die inspirerend in de ziel van de mens 
werkten. Dit beeld is me bijgebleven omdat ik kort nadat ik het beeld in me opgenomen had, 
tijdens een autorit naar het westen drie vliegende zwanen vlak over mijn voorruit zag sche-
ren. De vraag hield me daarom bezig: wat is de betekenis van deze drie zwanen voor de 
menselijke ziel en de Islam? 
 
Het gesprek met Achmed was boeiend en ik was dankbaar dat ik me tijdens de twaalf heilige 
nachten ook in de tropen zo dicht met de geestelijke wereld verbonden kon voelen. Hij sprak 
voorts nog over de rituelen van de Islam en ik verwonderde me over de daadkracht van de 
moslim om vijf keer per dag in gebed te gaan. Daar kunnen wij antroposofen nog wat van 
leren, dacht ik. Ook sprak hij over de natuur en gebruikte veel parallellen voor het handelen 
van de mens t.o.v. het dierenrijk. Ik begreep opeens hoe de Islam een natuurgodsdienst is 
die alleen de Vader kent. Ik kon me voorstellen hoe de Vadergod zich in de natuur had uitge-
stort, en de mens - als hij zijn natuurlijke, ingeboren weg zou volgen - weer bij de warmte 
van de Vadergod zou uitkomen. Dat is immers ook de betekenis van het woord moslim: 
overgave. Zo beleeft de moslim het, maar het geeft tegelijk het fatalistische karakter van de 
Islam aan. Want de mens is innerlijk niet vrij en moet zich schikken (onderwerpen) in zijn lot 
zoals Allah dat voor hem bestemd heeft. Elke andere weg is per definitie een dwaalweg. 
 
Naar aanleiding van dit gesprek ben ik in het werk van Rudolf Steiner op zoek gegaan naar de 
Islam en kwam enkele opmerkelijke uitspraken tegen. In een voordracht van 24 juni 19044 
spreekt Rudolf Steiner over Attila, een van de laatste grote sjamanen uit Mongolië die nog 
iets van de kracht van het oude Atlantis bezat. (De levenskrachten die men toen kon beheer-
sen en bijvoorbeeld als energie voor hun luchtschepen kon inzetten.) Deze natuurkracht 
werd vereerd als een god en noemden ze Vril. Dit was een monotheïstische opvatting die 
passend was voor die tijd. Dat Attila deze kracht en visie nog uitoefende ver in de na-
atlantische tijd, maakt dat we hem kunnen zien als een illustratie van wat Steiner het kwade 
noemt. Namelijk: het goede op een verkeerd tijdstip. In een adem spreekt Steiner dan ook 
over Mohammed die zijn monotheïstische leer verbreidt als reactie op het heidense veelgo-
dendom. Het is dan niet moeilijk hoe we dit moeten duiden. Rudolf Steiner licht verder toe: 
‘Waarom vindt zoiets eigenlijk plaats? Het is nodig, om überhaupt een verdere ontwikkeling 
mogelijk te maken. Wanneer de ontwikkeling verder geleid moet worden, moeten - vanuit 
het hogere plan gezien - de losse draden zich weer harmonisch met elkaar verbinden.’4 

 
Naast deze eerst meer luciferische duiding (de weg naar het paradijs) en dan de meer 
ahrimanische betoning (vasthouden van het oude) spreekt Steiner in enkele voordrachten 
over de grote betekenis en heil dat Mohammed gebracht heeft voor de wereldontwikkeling. 
 
In oktober 19186 bijvoorbeeld komt Rudolf Steiner te spreken over de ‘grootst denkbare te-
genkracht’ in de geschiedenis tegen de Christusimpuls. Hij noemt de academie van Gon-
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dishapur in het jaar 666. In deze school werd een kennis ontwikkeld die mijlenver uitstak 
boven wat in die tijd aanwezig was. De naam van de leraar van deze school is verhuld geble-
ven, een leraar echter die: ‘der grösste Gegner des Christus Jesus war.’ De doelstellingen van 
deze school waren dan ook werkelijk duivels. Het lag in de bedoeling om de mensheid ver-
vroegd in de bewustzijnziel te laten ontwaken. Kennis waar de mens pas over vijfhonderd 
jaar rijp voor is, zou hem dan al gegeven worden. Als gevolg daarvan zou zijn verdere ont-
wikkeling naar geestzelf, levensgeest en geestmens gestagneert zijn. De mens zou weliswaar 
een hoge kennis bezitten, maar had dat moeten bekopen door een louter aardemens te 
worden en de weg te volgen die de ahrimanische wezens voor hem bestemd hebben. 
 
Steiner beschrijft hoe reëel dit gevaar is geweest. Alles is vanuit deze school voorbereid om 
deze grootse maar duivelse kennis rond 666 in de wereld te zetten. De kennis van Gon-
dishapur zou via Noord-Afrika en Spanje, Europa zijn binnengetrokken en daar overal bui-
tengewoon geniale mensen hebben laten ontstaan, ‘tegenover alles wat we nu in de uiterlij-
ke wereld weten maar een onbeduidende kleinigheid is.’5 Maar, het gebeurde niet zo. 
Waarom is dit niet gebeurd? Nu, omdat Mohammed hem als het ware het gras voor de voe-
ten heeft weggemaaid! Rudolf Steiner: ‘Er nam sozusagen dieser gnostische Weisheit von 
Gondishapur das Feld weg. Er schöpfte den Rahm weg und dann segelte dasjenige nach was 
von Gondishapur kam, und konnte nicht durch dasenige durch was Mohammed getan hat-
te.’6  
 
De geweldige kracht waarmee de Islam, via dezelfde route, Europa was binnengetrokken 
legde een dam voor de inhouden van de school van Gondishapur. Het dempte de impuls van 
deze school zover af dat zich hieruit een natuurwetenschappelijk denken ontwikkelde, zoals 
die juist nodig was voor de verdere ontwikkeling van de mens. Dat is iets wat het Christen-
dom alleen niet had kunnen brengen en daarin ligt de grote verdienste van Mohammed. 
Steiner: ‘Daar zien we de wijsheid in de wereldgeschiedenis. We kennen de Islam pas goed, 
wanneer we naast al het andere nog weten dat de Islam voorbestemd was om de gnostische 
wijsheid van Gondishapur af te stompen. Om zo de te sterke ahrimanische kracht weg te 
nemen die anders op de mensheid zou zijn uitgeoefend.’6 

En zo zien we de stromen van Isaäk en Ismaël bijelkaar komen. Steiner: ‘Wanneer alleen het 
christendom zich zou hebben uitgebreid, dan hadden we vandaag nog geen wetenschap! - 
Daarom hebben wij in Europa eigenlijk twee stromen in onze ziel: We hebben de religie die 
vanuit het Christendom is aangezet en we hebben de wetenschap die vanuit het Moham-
medanisme is verkregen, al is het ook via omwegen.’8  

 
Met dit gegeven plaatst Rudolf Steiner Mohammed, hoewel deze zich inhoudelijk tegenover 
het Christendom stelt, toch in de lijn van de Christelijke ontwikkeling. In een enorme para-
dox waaruit de wijsheid van de wereldleiding blijkt, verklaart Rudolf Steiner het optreden 
van Mohammed: ‘Er zullen tijden komen waarin we door de geesteswetenschap steeds be-
ter zullen begrijpen wat de innerlijke natuur van de Christusimpuls is. Zo zien we in het op-
treden van Mohammed, een door de wereldgeschiedenis gebrachte illustratie, van wat de 
Christusimpuls is.’7  

 
Hoewel deze beschouwing nog geen direct licht werpt op de huidige toestand van de Islam 
in de wereld, heeft ze in ieder geval op mij een verlossende werking gehad in het kijken naar 
de Islam en het zoeken naar haar plaats in de wereldgeschiedenis. Het zou interessant zijn 
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om dat met deze blik nog te vervolgen, gezien het ritme dat Rudolf Steiner aangeeft voor de 
jaren 1332 en 1998. We horen hier graag meer over. 

Ivar Römer 
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