
Standpuntbepaling van Loek Dullaart 

Al vanaf mijn  studententijd in de zestiger jaren had ik belangstelling voor 

het wereldgebeuren, met een kritische houding tegenover de gevestigde 

orde. Toen ik als leerkracht lezingen ging geven over de achtergronden 

van de Vrije School, ontdekte ik dat Rudolf Steiner in de laatste zeven jaar 

van zijn leven op veel verschillende werkgebieden actief was, o.a. de Vrije 

School hielp op te richten als onderdeel van de Sociale Driegeleding en 

hoe hij veel kritiek leverde op het wereldgebeuren. Hij was betrokken bij 

de vredesonderhandelingen in Versailles, bij een revolutionaire 

radenrepubliek in Baden Württenberg en was (economisch) adviseur van 

een grote associatie van bedrijven, die Die Kommenden Tag heette. 

In die periode sprak hij vaak over geheime Anglo-Amerikaanse 

genootschappen die naar een wereldoverheersing streven onder het mom 

van democratie, via allerlei leugens. Hij noemde daarbij vaak de naam 

van Woodrow Wilson. Interessant is dat Woodrow Wilson lid was van het 

geheime genootschap Skull and Bones, waar ook George W.Bush en John 

Kerry lid van zijn. Ik denk dat het een taak is van de Antroposofie om de 

lijn van Rudolf Steiner voort te zetten en vanuit een kritische houding te 

proberen ook de huidige wereldgebeurtenissen te analyseren en te 

begrijpen in het licht van de spiritualiteit. De gebeurtenissen van 11 

september zijn bij uitstek geschikt om te proberen dat te doen. 

Na een lezing over dit onderwerp in het studiecentrum voor Antroposofie 

in Den Haag zo’n jaar of tien geleden kwamen er na afloop een aantal 

mensen naar mij toe die vroegen wat ze tegen dit alles zouden kunnen 

doen. Daaruit is een eerste Alertgroep ontstaan van mensen die alle 

wereldverschijnselen met elkaar willen onderzoeken en bespreken en 

willen zoeken naar acties en alternatieven. Daarna zijn er ook in Zeist, 

Amsterdam, Appelscha, Den Bosch en recentelijk ook in Zutphen 

soortgelijke Alertgroepen ontstaan, zie ook de website:  

www.alertgroepen.nl  

Bij de gebeurtenissen van 11 september 2001 kunnen we meteen zien dat 

er heel veel niet klopte. Aan de hand van een groot aantal feiten, foto’s en 

waarnemingen, zullen we dat ook op de komende bijeenkomst proberen  

te analyseren. We zullen onderzoeken hoe er een patroon te ontdekken is 

in een lange reeks van door Amerika geënsceneerde aanslagen in de 

afgelopen eeuw, die steeds de rechtvaardiging vormden voor te voeren 

oorlogen van Amerika tegen andere landen. Zijn de 11 september 

aanslagen eveneens in scène gezet om oorlogen te beginnen in 

Afghanistan, Irak en de “wereldwijde oorlog tegen het internationaal 

terrorisme”? Die vraag staat centraal op 11 sept. a.s. in Zeist! 

http://www.alertgroepen.nl/

