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Hoe kan de entiteit van de duisternis nog diepgaander worden onderzocht? De entiteit van de 
duisternis is haar bestaan. Het Latijnse woord ‘ens’ betekent in het latijn ‘een zijnde’. De 
‘entitas’ van de duisternis is het er ‘zijn van duisternis’. Een immanentisme, zoals het 
materialisme, kent slechts bestaan toe aan dat wat materieel bestaat en reduceert abstracte 
duidingen zoals van  duisternis tot fysieke en meetbare kwaliteiten. Een transcendentalisme 
kan aan duisternis haar zijnsvorm toekennen en biedt volgens Fichte en Hegel mogelijkheden 
dit bestaan in bewustzijn te brengen.  
 
Voor een ontologie van het bestaan van duisternis moet haar ontstaansproces in beschouwing 
worden genomen. Wie in navolging van evolutionair denken een bestaan constateert kan in een 
proces van bestaanswording een bovensubjectief element ontdekken dat het wordingsproces 
voltrekt los van de subjectieve waarnemer. Voor het waarnemen in het transcendente van 
abstracties is het proceselement de opheffing van veel bezwaren die tegen een transcendente 
benadering worden ingebracht door een Kantiaanse wetenschapsbenadering. Het subject 
brengt in de waarneming van het proces de eigen subjectiviteit naar een achtergrond ten 
opzichte van de werkzaamheid in het proces. De proceswerkzaamheid werkt dan op het 
waarnemende subject net als een instrument in de gangbare wetenschap dat het procesverloop 
vervolgt en/of registreert voor het waarnemende subject.  
 
We gaan daarvoor door een omweg van de ruimte voor het vinden van een inweg32 in de 
versluierde ontologie van duisternis. De duisternis manifesteert haar bestaan immers in ruimte 
voor het zintuiglijk menselijk kennen. Die ruimte wordt gewoonlijk in drie dimensies beleefd. In 
de moderne natuurwetenschap en met name de superstringtheorie wordt met veel meer 
dimensies dan drie gerekend en komt men tot multi-versums vanuit ons uni-versum. Een 
ontologisch evolutionaire benadering van dimensies werkt echter de andere kant op en zal de 
vraag stellen hoe de ruimte met zijn drie dimensies langs evolutionaire weg tot drie is 
gekomen. Hoe ongebruikelijk deze fundamentele vraag ook lijkt, we kennen binnen de 
driedimensionale ruimte ook twee-dimensionale vlakken, één-dimensionale lijnen en in theorie 
nul-dimensionale punten. Zou dat laatste niet een “uitgangspunt” zijn van een ruimte-
ontologie? De astrofysica bevestigt met de big-bang theorie op overeenkomstige wijze één of 
meerdere puntvormige uitgangspunten van de schepping, maar projecteert daarna onze eigen 
ruimtesituatie in een driedimensionaal universum. Een logisch vanzelfsprekende 
procesevolutie vindt echter plaats langs de geometrische weg: punt, lijn, vlak naar ruimtelijke 
vorm.  
  

                                                                                              
Ik kijk in je diepe donkere blik , 
zie liefde slechts en zaligheid . Wij 
zinken neer op het altaar van de 
nacht, op de zachte sponde – het 
omhulsel valt en door de warme 
aanraking ontvlamt de zuivere 
gloed van het zoete offer.31 `  
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Tot Einstein, in het begin van de 20e eeuw, veronderstelde men dat lichtgolven zich door ether 
in de ruimtesubstantie voortbewegen om die golfbeweging te dragen. Die gedachte is in de 
fysica en de astrofysica de laatste eeuw verlaten, maar laat wel vragen achter. Zo bezitten 
elementen zelf geen vormkracht, maar ze verschijnen wel als warmtevuur, gas, vloeistof of 
vaste vormen bij kristallisatie.  De vraag moet derhalve gesteld worden hoe en welke 
vormkrachten zich tot de elementen richten waardoor deze hun eigenschappen krijgen. De 
basale benadering van de elementen warmte, lucht, water en aarde toont aan hoe steeds meer 
dimensies in de eigenschappen naar de voorgrond treden. Het element aarde kent voor onze 
gewone zintuiglijkheid drie dimensies, water streeft steeds naar vlakken van twee dimensies, 
spanning van lucht drukt zich in enkelvoudige richting(en) uit  en de warmte van een element 
gedraagt zich als een allesdoordringende nuldimensie. Het elkaar doordringen van deze 
dimensies met hun eigenschappen maakt ze wellicht ondoorzichtiger dan gebruikelijk, maar zij 
wijzen als sporen niettemin op een evolutieweg van ruimtedimensies.  
 
Ernst Marti33 heeft de ether, in een studie op basis van geesteswetenschappelijke 
achtergronden in de antroposofie, op een nieuwe wijze beschreven als een dragende, aan het 
fysieke grenzende, maar niet fysieke substantie voor vormkrachten.31 Hij bepleit om voor de 
ether, zoals beschreven in de antroposofie, dezelfde gedachtegangen te gebruiken als die wij 
op stoffen en elementen van toepassing verklaren. Hij beschrijft als het ware een soort ether-
geologie, die op basis van de vier elementen warmte, lucht, water en aarde vier ethersoorten in 
beschouwing neemt met de respectievelijke namen warmte-ether, licht-ether, klank- of 
chemisch-ether en levensether. Deze vier ethersoorten vormen een op de fysieke elementen 
aansluitende, onzichtbare brug voor de vormkrachten uit een daar weer “boven” gelegen 
eveneens onzichtbare astrale sterren- en planetensfeer. Daarmee is dan een brug tussen 
waarnemingswereld en ideeënwereld van de vormingskrachten beschreven. In deze 
ethergeologie ontstaan achtereenvolgens de warmte-ether, de licht-ether, de klank- of 
chemisch ether en de levensether en daarmee de grondslagen voor de thans in het 
waarneembare voorkomende elementen vuur, lucht, water en aarde. 
 
Met deze geologie-achtergrond is tevens een evolutionaire dimensieontwikkeling van de nul-
dimensie (warmte) via de enkelvoudige dimensie (lucht) en de tweevoudige dimensie (water) 
naar de driedimensionale ruimte (aarde) beschreven. Deze dimensies doordringen elkaar tot in 
de fysieke wereld volledig zoals ook de elementen en de ethersubstanties c.q. vormkrachten in 
voortdurende wisselwerking zich bevinden. Van deze ethersoorten richten wij ons in deze 
vierde filosofie voor duisternis op de eerste twee: warmte-ether en licht-ether. 
  
Licht-ether is de drager van ons één-dimensionale onzichtbare licht. Vóór het ontstaan 
daarvan vormde zich een warmte-ether als de nul-dimensionale drager van de eveneens 
onzichtbare warmte. Dit warmte element kent in de antroposofie haar geboorte in het “niet-
licht”: de duisternis. Daarmee arriveren wij bij de aanvang van de ontologie van de duisternis 
via de inweg van deze beide vormkrachten-dragers achter de elementen in onze 
waarnemingswereld. Het proces van het uitpellen van de dimensies loopt naar het 
ontstaansmoment van de duisternis.  
De onzichtbare ether zelf is geen vormkracht, maar een drager voor de vormkrachten van de 
planeten en de sterren, die zich lineair via het onzichtbare licht in deze ether en vervolgens, 
door hun werking in de uiteindelijk voor ons zichtbare elementen van de wereld uitdrukken. Dit 
verklaart de samenhang van de beweging van planeten, bij een geocentrische waarneming, met 
vormen die wij in de plantenwereld aantreffen.  
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Acht jarige beweging van Venus (groen) en de zon (geel) vanuit een geocentrische blikveld op 
aarde(+)34   
 
 

Niet langer was het licht het verblijf der goden  
en hun hemelse teken – 

de sluier van de nacht wierpen zij om zich heen. 
De nacht werd de vruchtbare schoot der openbaringen. 35 `  

 
 
In de antroposofie wordt dit proces in een allereerste begin als volgt omschreven:  
 
“Aan de warmtetoestand van Saturnus nu (een naam voor een vroegere ontwikkelingsfase van de aarde; HS) gaan 
openbaringen vooraf die alleen voor de waarnemer van het bovenzinnelijke aanwezig kunnen 
zijn.  
Drie zulke toestanden kunnen worden genoemd:  

- zuivere psychische warmte die uiterlijk niet waarneembaar is; 
- zuiver geestelijk licht dat uiterlijk duisternis is (vet HS); 



 

- en tenslotte geestelijke wezenlijkheid die in zichzelf voleindigd is en niet een 
uiterlijk wezen behoeft om zich van zichzelf bewust te worden.”

 
Duisternis is hier een “zuiver geestelijk licht
procesfase van de duisternis onttrekt zich aan ons uiterlijk onderzoek en heeft 
transcendente, bovenzinnelijke ben
bevestiging van die bovenzinnelijke benadering kan slechts in het latere
van de aankleding van dimensies en de ontwikkeling van de elementen een beve
Daar wordt vanuit onze geïntensiveerde zintuiglijkheid en met terugneming van het eigen 
subject, de procesdrager in beschouwing 
procesdrager door de geïntensiveerde zintuiglijkheid 
warmte en licht behouden. In die vervolg
verloop vanuit de oorsprong onderkennen 
elementen warmte en licht in de
driedimensionale ruimte, maar ook 
De evolutionaire ontwikkelingsstappen zijn achtereenvolgens:
 
0-dimensie  warmte met
+1-dimensie  +licht met
+2-dimensies   +water met
+3-dimensies   +aarde met
 
Wie eenmaal deze inweg heeft beschreden vindt een verrassend inzicht in vele fundamentele 
processen in onze wereld vooral wanneer het duidelijk wordt dat er sprake is van een 
en een parallel. In de wetenschappelijk 
het spiegelproces. De gestolde 
het water het plantaardige en de nog koudbloedige 
amfibiëen de overgang volgt naar 
dierenleven en de warmbloedige 
 
Daarnaast komt in het léven de ontwikkelings

In de meer overheersend 2-dimensionale 
opvolgende parallel. 
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en tenslotte geestelijke wezenlijkheid die in zichzelf voleindigd is en niet een 
behoeft om zich van zichzelf bewust te worden.”36

zuiver geestelijk licht” dat ontspruit uit geestelijke wezenlijkheid. Deze 
is onttrekt zich aan ons uiterlijk onderzoek en heeft 

zinnelijke benadering een zijns-achtergrond (wezenlijkheid)
bevestiging van die bovenzinnelijke benadering kan slechts in het latere verloop van het proces 
van de aankleding van dimensies en de ontwikkeling van de elementen een beve

vanuit onze geïntensiveerde zintuiglijkheid en met terugneming van het eigen 
ocesdrager in beschouwing genomen. De bovenzinnelijk gevonden aard 

geïntensiveerde zintuiglijkheid blijft in de vervolgeigenschappen 
. In die vervolgeigenschappen kunnen wij dan een

vanuit de oorsprong onderkennen tot de eigenschappen van de ons 
warmte en licht in de driedimensionale ruimte. Dat geldt niet slechts de 

driedimensionale ruimte, maar ook voor de overdrachtelijke betekenis van licht en warmte
ontwikkelingsstappen zijn achtereenvolgens: 

met duisternis 
met lucht  

met klank 
met leven 

Wie eenmaal deze inweg heeft beschreden vindt een verrassend inzicht in vele fundamentele 
vooral wanneer het duidelijk wordt dat er sprake is van een 

wetenschappelijk bekende, evolutionaire aardeontwikkeling
gestolde aardse mineralen en stoffen gelden als het oudste

de nog koudbloedige waterdieren verschijnen 
de overgang volgt naar licht en lucht en tenslotte als laatsten het warmbloedige 

warmbloedige mens verschijnen.  

de ontwikkelingsparallel tot uitdrukking van de 
het 3-dimensionale. In het levensbegin komt door het
warmte  uitbroeden van bevruchte eieren de 0
uitdrukking.  
 
In het lijnenspel van takken in het 
plantaardige is een parallel met 
het 1-dimensionele te herkennen.  
 
 
 
 

dimensionale schijf-vormen van de vissen in het 

en tenslotte geestelijke wezenlijkheid die in zichzelf voleindigd is en niet een 
36 

dat ontspruit uit geestelijke wezenlijkheid. Deze 
is onttrekt zich aan ons uiterlijk onderzoek en heeft alleen voor een 

wezenlijkheid). De logische 
verloop van het proces 

van de aankleding van dimensies en de ontwikkeling van de elementen een bevestiging vinden. 
vanuit onze geïntensiveerde zintuiglijkheid en met terugneming van het eigen 

. De bovenzinnelijk gevonden aard van die 
eigenschappen van 
een evolutionair 

 vertrouwde 
t geldt niet slechts de 

van licht en warmte.  

Wie eenmaal deze inweg heeft beschreden vindt een verrassend inzicht in vele fundamentele 
vooral wanneer het duidelijk wordt dat er sprake is van een spiegel 

ontwikkeling verschijnt 
als het oudste, waarna met 

verschijnen en met de 
n het warmbloedige 

tot uitdrukking van de 0-dimensie naar 
komt door het met 

de 0-dimensie tot 

het water ziet men de 



 

 
 In zich vrij bewegende dieren-
dimensionale parallel terug van
aarde.  
 
Nu we gezien hebben hoe de entitas van de 
geestelijk licht is aan het uitgangspunt van de schepping
we ons naar een theologische bron
 
In het Johannes evangelie treffen we 
van Christus tot zijn Vader ( Joh. 17 
kruisiging op Golgotha wordt gesproken
iets over de beginfase van de duisternis
het Griekse woord “doxa” en haar vervoegingen
vertalingen worden deze woorden vertaald met  lichtglans, 
heerlijkheid. 
 
“Joh 17.5  
… het openbaringslicht dat ik bij u had eer de wereld bestond…. 
…de heerlijkheid die ik had bij u voordat de wereld was ….. 
…mit jenem Glanz, der mir zu eigen, im Sein bei dir bevor die W
 
Joh 17.22 
En ik heb het openbaringslicht, dat gij mij gegeven hebt, aan hen gegeven, 
opdat zij één zijn zoals wij één zijn. 
Ook heb ik de heerlijkheid, die gij mij he
opdat zij één zijn zoals wij één zijn”
Mit jenem Lichtglanz habe ich sie umhü
damit sie einig seien, so eins wie wir.  
 
Joh 17.24  
…om te aanschouwen mijn openbaringslicht
omdat gij mij hebt lief gehad vóór de grondlegging der wereld
…dat ze mijn heerlijkheid aanschouwen 
omdat gij mij hebt lief gehad reeds voor de grondlegging der 
… damit sie sehen den Lichtglanz, den du mir gegeben.
Denn du hast mich geliebt schon vo
“ 
Matthias Grünewald schildert 
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- en mensen vinden wij de 3- 
terug van de ontwikkeling van leven op 

entitas van de duisternis zuiver 
aan het uitgangspunt van de schepping, wenden 

we ons naar een theologische bron ter verificatie. 

vangelie treffen we in het hogepriesterlijk gebed 
( Joh. 17 1-26), dat op de nacht voor de 

wordt gesproken, enkele passages aan die 
duisternis aangeven. Daarbij wordt 

en haar vervoegingen acht keer gebruikt.  In verschillende 
worden deze woorden vertaald met  lichtglans, openbaren, verheerlijken en 

… het openbaringslicht dat ik bij u had eer de wereld bestond….    
…de heerlijkheid die ik had bij u voordat de wereld was …..          Naardense 

mit jenem Glanz, der mir zu eigen, im Sein bei dir bevor die Welt entstand. 

penbaringslicht, dat gij mij gegeven hebt, aan hen gegeven,  
ijn zoals wij één zijn.        
heerlijkheid, die gij mij hebt gegeven, gegeven aan hen,  

ls wij één zijn”             Naardense Bijbel
h sie umhüllt,  

, so eins wie wir.        

mijn openbaringslicht, dat gij mij hebt gegeven,  
omdat gij mij hebt lief gehad vóór de grondlegging der wereld.   

aanschouwen mogen die gij mij hebt gegeven,  
omdat gij mij hebt lief gehad reeds voor de grondlegging der wereld.       Naardense Bijbel

Lichtglanz, den du mir gegeben.  
Denn du hast mich geliebt schon vor dem Niederwurf* der Welt.    

schildert deze “doxa” op zijn magistrale Isenheimer altaar als volgt:

verschillende 
n, verheerlijken en 

 Ogilvie37 

Naardense Bijbel38 

elt entstand.  Krüger39 

 
 Ogilvie  

Naardense Bijbel 

 Krüger 

 Ogilvie  

Naardense Bijbel 

 Krüger 

op zijn magistrale Isenheimer altaar als volgt: 
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Wanneer men deze teksten in het Johannes evangelie zich tracht voor te stellen kan men de 
glans op de sleutel in de duisternis van het sleutelgat bij de afbeelding van René Margritte  
(“Le sourire du diable” zie Filosofie voor duisternis III) weer in herinnering roepen.  
Het gaat in het hogepriesterlijk gebed in Joh. 17 om een verbinding in de toekomst (door 
Golgotha en de opstanding)  tussen Christus (de Mensenzoon) en de mens. Die verbinding 
heeft haar evenbeeld in de verbinding tussen Christus (de Godszoon) en zijn Vader vóór de 
schepping, zoals Ogilvie met twee accenten op o’s aangeeft. De lichtglans van die Godszoon is 
de duisternis van “een zuiver geestelijk licht” in de schepping in een oerbegin met een 
lichtglans gaan doordringen. Die Mensenzoon, die zichzelf het “ik ben de Ik Ben”(eimi ego)40 
noemt, zou als een oerglans in het ik, door een liefdesverbinding, elke mens deelachtig gaan 
worden, net zoals de Vaderwereld vanaf het ontstaan van de wereld in liefde is verbonden met 
de scheppingswereld van de Zoon.   
Hier ligt een sleutel voor de duisternis naar de liefde die er al was in het allereerste stadium 
van duisternis in de lange scheppingsweg naar de huidige mensheid. Margritte laat ons vrij die 
sleutel zelf als ons “ik ben” te duiden, maar geeft hem betekenisvol een glans mee. 
 
Omdat er in de wordingsgeschiedenis van de duisternis een wezensverbinding met het licht tot 
stand is gekomen, is hieraan reeds in Perzië in de tijd van Zarathustra en in de daarin 
gewortelde kosmologie van Mani, een bijzondere plaats toegekend. Hoewel hier naar 
specifieke literatuur over de strijd tussen licht en duister in het manicheïsme moet worden 
verwezen, is een schematische afbeelding van Roland van Vliet in zijn boek “Wie denken de 
mensen dat Ik Ben?”40 een mogelijke aanzet voor een kennisname hoe het voorgaande in de 
kern grotendeels in het manicheïsme al werd onderkend. 
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Mani plaatst het begin van de duisternis parallel aan de tweede dag (het Zonnetijdperk) 
waarschijnlijk door het achterblijven van wezens in de ontwikkeling op de eerste dag (het 
Saturnus tijdperk). In de antroposofie bestaat duisternis al in de eerste fase van de 
aardeontwikkeling. Ook valt op dat het einde van de 7e lichte ontwikkeling ( Vulcanus tijdperk) 
niet samenvalt met het einde van de 4e nacht van de  duisternis.  
Dit kosmologische beeld van Mani is in de vertaling van het Griekse woord “kataboles” in 
Joh. 17.24 door Krüger met “Niederwurf der Welt” zeer toepasselijk weergeven. In een 
voetnoot geeft Krüger nog aan, dat Origenes al dit Griekse woord met beweging “van boven 
naar onder” interpreteerde. De dalende beweging van de lichte dagen tot in het raakvlak met 
de nachten in de huidige ontwikkeling van de aarde in deze kosmologie van Mani is sprekend 
voor onze tijd waarin wij ons met nachtelijke duister van de materialiteit moeten verhouden. 
 
Wanneer wij tot slot  naar de zin van deze ontologie van duisternis zoeken dan wordt daarbij 
aangesloten bij Herbert Witzenmann die zinoriëntering een positieve overwinning op het 
materialisme noemde. 42 Het beschouwde maakt zichtbaar dat het ware licht uit en in 
duisternis wordt geboren43en dat de uiteenzetting van licht met duisternis een 
wezensontmoeting is die in onze aarde periode om de beslissende synthese van de mens vraagt. 
Een aantekening bij Krüger bij Joh. 17 10  geeft een aanzet hoe die synthese er uit kan zien. 
“In der Verklärung sind Licht und Liebe eins”38. Het beeld van de verrezen Christus op het 
Isenheimer altaar toont ons dit in beeld. Het is een “zichtbare positieve overwinning op het 
materialisme” waar de mensen die ter aarde zijn gevallen (nog) geen deel aan lijken te 
hebben.  
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Het materialisme, als één van de uitvloeisels van aards geworden duisternis dwars door de 
voortdurend begripscheppende “ik ben” (licht)ontwikkeling van de mens, kan ons tot een 
verduidelijkend contrast worden met die lichtglans. In de lichtglans, in de verheerlijking, in de 
openbaring van de liefde van dat opstandingslicht is er een oplossing voor die duisternis, die 
naar de lichtontwikkeling toe beweegt en meegenomen kan worden in de verdere weer 
opstijgende dagontwikkeling van het verdere verloop. Ons de wereld overspoelend kunstlicht is 
de illusionaire schaduw van het in alle mensen aanwezige genezende licht dat in haar 
lichtglans de duisternis op manicheïsche wijze kan verlossen naar de verdere 
ontwikkelingsfasen van de mens en de aarde. Van Vliet beschrijft het wezen van het 
manicheïsme als “vermenging of verbinding met het kwaad in werkelijke liefde zonder het 
wezen van het goede te verliezen, zodat het kwaad kan worden omgevormd”41. Die 
omschrijving is daar een onderdeel van 24 aanwijzingen om het kwaad om te vormen. 
 
Verdient de duisternis als grondslag van onze schepping niet die menselijke inspanning? 
Geven we de duisternis, als de mensheid dat verricht, dan niet een nieuwe plaats als grondslag 
voor een met warm bewustzijnslicht van het ware ik van de mens doorstraalde wereld, zoals de 
sterren zo imposant het nachtelijk duister doorstralen?   
Als in de verheerlijking licht en liefde één kunnen zijn, zoals het hogepriesterlijk gebed zoekt 
voor de mens, zouden wij dan in een tegendeel van liefdeloze afscheiding de duisternis en dood 
één laten worden? In de synthese van licht en duisternis door de mens gaat het naar een 
vereniging van licht en duister. Licht en duister die zich niet vermengen zijn geïsoleerde 
stukken van de zich ontwikkelende polariteit voor de aarde en de mens. Er ligt een uitdaging 
voor ieders in duister gehuld ik om met een bewustzijnslicht aan die vereniging en synthese een 
bijdrage te leveren. Dat verklaart waarom er een geestelijke duisternis (van het materialisme) 
om ons is, dat verklaart ook de actuele inspanningen voor het milieu van de aarde, dat 
verklaart vooral waarom het kunstlicht zich overal rondom aan alle mensen opdringt in plaats 
van het bewustzijnslicht waar het in de mens wezenlijk om gaat. De duisternis zoekt haar 
verlossing bij de mens. Wij staan in een duisternis om die te verlossen en te doorstralen zoals 
de sterrenhemel dat doet.  
 
In zijn mysteriedrama’s beschrijft Rudolf Steiner de ontwikkelingswegen van verschillende 
personen op hun moderne inwijdingsweg. Een passage daaruit kan het voorgaande illustreren: 
 
“Philia (een representant van de gewaarwordingsziel45- HS) 
 
Ik wil mij vervullen 
met het helderste wezen van het licht 
uit wereld wijdten. 
Ik wil ademen in mij 
verlevende klanken 
uit etherverten, 
opdat jou, geliefde zuster,  
het werk kan slagen. 
 
  



35 

 

Astrid (een representant van de bewustzijnsziel45- HS) 
 
Ik wil verweven  
het stralend licht 
met temperend duister. 
Ik wil verdichten  
het leven van de klank. 
Het moet opglinsterend klinken, 
het moet opklinkend glinsteren, 
opdat, geliefde zuster, jij  
de zielestralen richten kunt.” 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essen Wildert, 4.02.2015 
 
 
Henk Stolk 
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