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Terwijl in rudolf Steiner de vraag leeft: ‘Moet ik zwijgen?’ treedt een 
‘laatste’ grandioze worsteling op met betrekking tot het bestaande 
Christendom en de eigen positie tegenover natuur en geest.
Maar we moeten dat ook weer meer beschouwen als een tot heldere 

aanschouwing komen van bepaalde tegenmachten die de ontwikke-
ling van de mensheid willen beperken en aan zich trekken, dan dat 
er een gevaar zou bestaan dat de mens rudolf Steiner daar zelf aan 
zou kunnen vervallen. Als je werkelijk meebelevend de voorgaande 
ontwikkeling hebt kunnen ontplooien in zo intens mogelijke voorstel-
lingen, dan zie je een mens in wie de zuivere innerlijke aanschouwing, 
die je een ‘geest-intelligeren’ zou kunnen noemen, zó krachtig en reëel 
is, dat hij daarvan niet verwijderd kan raken. Maar beproevingen en 
‘verzoekingen’ zijn er natuurlijk wel, omdat juist daardoor enerzijds 
de kracht toeneemt, anderzijds zo ook de omvattende kennis van de 
ontwikkelingsbevorderende en ontwikkelingsremmende krachten re-
eel wordt.
Wat eigentijdse biografen, die uit deze ontwikkelingsremmende 

krachten putten, hierover te zeggen hebben kun je in feite niet ernstig 
nemen – behalve dan dat ook zij onze kennis vergroten over hoe de 
tegenmachten te werk gaan.74

We nemen Steiners eigen woorden ernstig, uit de enorme werkzaam-
heid en werking van deze mens en zijn leven kunnen we toch wel enig 
vertrouwen putten.

 ‘Alle inhoud van het religieuze leven verwees naar een geestelijke 
wereld waarvan men meende dat die voor de mens in de ontplooi-
ing van zijn geestelijke krachten niet zou zijn te bereiken. Wat religie 
te zeggen heeft, wat ze als zedelijke geboden te geven heeft stamt uit 

74 Zie de drie biografieën van het jaar 2011: Helmut Zander: rudolf Steiner. die biographie. 
Piper Verlag. Miriam gebhardt: rudolf Steiner. ein moderner Prophet. deutsche Verlags-
Anstalt. Heiner Ullrich: rudolf Steiner. Leben und Lehre. Verlag C.H. beck



112

deel 2, de heilige filosoof

openbaringen die van buitenaf tot de mens komen. daartegen keerde 
mijn geestaanschouwing zich, die de geestelijke wereld precies als de 
zintuiglijke in het waarneembare aan de mens en in de natuur wilde 
beleven. daartegen keerde zich mijn ethische individualisme, dat het 
morele leven niet wilde zien als van buitenaf door geboden gehouden, 
maar het uit de ervaring van het ziele-geestelijke mensenwezen waarin 
het goddelijke leeft, wilde laten voortkomen.
Wat in die tijd in het aanschouwen van het christendom zich in mijn 

ziel afspeelde, was een sterke beproeving voor mij (…)
Zulke beproevingen zijn de door het lot gegeven weerstanden die de 

geestelijke ontwikkeling moet overwinnen. ik zag in het denken, dat 
uit de natuur-kennis volgen kan – maar in die tijd niet volgde – de on-
dergrond waarop de mensen het inzicht in de geestelijke wereld kon-
den bereiken. ik benadrukte daarom scherp de kennis van de natuur-
grondslag die tot geestelijke kennis moet leiden. Voor diegene die niet 
zoals ik belevend in de geestelijke wereld staat, betekent een dergelijk 
zich-verdiepen in een denkrichting slechts een bezig zijn in gedach-
ten. Voor hem, die de geest-wereld beleeft betekent ze iets wezenlijk 
anders. Hij wordt in de nabijheid van geestelijke wezens gebracht die 
zo’n denkrichting tot de alleenheersende willen maken. daar is een-
zijdigheid in de kennis niet alleen de aanleiding tot abstract verdwalen 
en vergissen; daar is een geest-levendig verkeer met wezens, dat in de 
mensenwereld vergissing is. Later heb ik over ahrimanische wezens 
gesproken wanneer ik in deze richting wilde wijzen. Voor deze wezens 
is absolute waarheid dat de wereld een machine moet zijn. Zij leven in 
een wereld die direct aan de zintuiglijke aansluit.
Met mijn eigen ideeën ben ik geen ogenblik aan deze wereld verval-

len. ook niet in het onderbewuste. Want ik waakte er zorgvuldig over 
dat al mijn kennen zich in het bezonnen bewustzijn voltrok. des te be-
wuster was ook mijn innerlijke strijd tegen de demonische machten, 
die uit natuurkennis geen geest-aanschouwing, maar mechanisch-ma-
terialistische denkwijze willen laten ontstaan. 
Wie naar geestelijke kennis streeft moet deze wereld beleven; bij hem 

is een slechts theoretisch denken erover niet voldoende. ik moest in 
die tijd mijn geestaanschouwing in innerlijke stormen redden. deze 
stormen stonden achter mijn uiterlijk beleven. ik kon in deze tijd van 
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beproevingen slechts verder komen wanneer ik met mijn geest-aan-
schouwing de ontwikkeling van het christendom voor de ziel bracht 
(…)
ik vond het christendom dat ik zoeken moest, nergens in de beken-

tenissen. ik moest me, nadat de tijd van beproevingen mij harde ge-
vechten in de ziel hadden opgeleverd, zelf in het christendom verdie-
pen, en wel in de wereld, waarin het geestelijke daarover spreekt (…)
in de tijd waarin ik de uitspraken over het christendom deed die naar 

inhoud van de woorden het latere zo tegenspreken, was het tevens zo, 
dat de ware inhoud van het christendom zich als innerlijke inzicht-
verschijning als een kiem voor mijn ziel begon te ontvouwen. rond de 
eeuwwisseling werd de kiem steeds meer ontplooid. Voor deze eeuw-
wisseling was de beschreven beproeving van de ziel.
Op het geestelijke gestaan hebben voor het mysterie van Golgotha in de 

innerlijkste, ernstigste inzicht-plechtigheid kwam het bij de ontwikkeling 
van mijn ziel aan.75

75  Mein Lebensgang, p. 363 e.v.. Cursivering door M.M.
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‘eens vroeg Walter Johannes Stein aan rudolf Steiner: ‘Wat zal na 
duizenden jaren nog van uw werk overblijven?’
rudolf Steiner antwoordde: ‘niets anders dan de Filosofie der Vrij-

heid. Maar zij bevat al het andere. Wanneer iemand de daar beschre-
ven akt van vrijheid verwerkelijkt, vindt hij de gehele inhoud van de 
anthroposofie.’
Stein vroeg verder: ‘Waren u, toen u de Filosofie der Vrijheid schreef, 

de Hierarchiën zoals u die in uw Wetenschap van de Geheimen der ziel 
en op andere plaatsen beschrijft, al bewust?’
rudolf Steiner: ‘bewust waren ze, maar de taal die ik toen sprak gaf 

nog geen mogelijkheid om dat onder woorden te brengen. die kwam 
later. Maar door de Filosofie der Vrijheid verheft de mens zich tot de 
waarneming van de mens als zuiver geestelijk wezen. en hoewel de 
Filosofie der Vrijheid dit niet beschrijft, is het toch waar dat diegene 
die zich tot het vrijheidsbeleven omhoogworstelt, dan in de omgeving 
van de geestelijke mens die hij dan waarneemt, de Hierarchieën vindt. 
Want ze zijn alle in de mens en in het geestelijke schouwen verschijnt 
wat in de mens is als geestelijke omgeving. daarom zijn ze niet uitge-
sproken maar wel in de Filosofie der vrijheid mee aanwezig.’76

de mensen breken zich er het hoofd over hoe zich de overgang van 
de filosoof Steiner naar de ingewijde, de christelijke ingewijde Steiner 
toch wel zal heben toegedragen. Zowel anthroposofen als regelrechte 
tegenstanders van Steiner stuiten hier op een ondoordringbare muur. 
er lijken twee ‘Steiners’ te bestaan, de ‘Querdenker’ (dwarsdenker) 
rudolf Steiner vóór zijn achtendertigste levensjaar en de verkondiger 
van het esoterische christendom daarna, met als merkwaardig me-
dium de theosophie, waarin dit alles zich afspeelt. er zijn vele inter-
pretaties mogelijk, variërend van ‘alles is verzonnen en van anderen 

76 W.J. Stein: ein beitrag zu rudolf Steiners Lebensgeschichte. in: Korrespondenz der anthroposo-
phischen Arbeitsgemeinschaft, nr. 5, Februar 1934.
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geplagieerd’77 via ‘alleen de filosofie is echt Steiner, daarna is het al-
lemaal mystificatie78’ tot ‘in de Filosofie der Vrijheid spreekt een mens 
met een goddelijk denken, wat wij gewone mensen nauwelijks of niet 
kunnen vatten. We moeten hem als onze Führer in de geest erkennen 
door zijn woord onzelfzuchtig te reciteren, als luid uitgesproken gebed 
om begrip.’

Maar in de woorden van rudolf Steiner in ‘Mein Lebensgang’, wan-
neer je deze tot beleefde voostellingen verheft en zo tot een geest aan-
schouwing van zijn levensweg komt, ligt de weg zoals hij die gegaan 
is toch wel echt openlijk beleefbaar voor ons, ook al is de overgang 
naar het christendom maar met zo weinig woorden beschreven. de 
hele voorafgaande schildering leidt – zoals ik al zei, als een bewijs van 
een wiskunde-stelling - met een hogere logica naar dit punt van de 
plechtige inwijding in Christus. Maar het meest eenvoudige laat zich 
het moeilijkst onder woorden brengen. in de komende hoofdstukken 
zal ik een poging doen, dit ‘staan voor Christus’ als ’erkenntnis-Feier’ 
voor het meelezende gemoed beleefbaar te maken.

een menselijke individualiteit met als ‘entelechie’ de intelligentie in 
kosmische en aardse zin, in hun verhouding, stijgt uit hemelhoogten 
naar de aarde, rijp om op aarde, vanuit de aarde, de intelligentie terug 
te voeren naar de oorsprong in de kosmos.

Terwijl elke andere menselijke individualiteit bij het op aarde ko-
men ‘gedronken heeft uit de Lethe’ en daardoor de hemelse voortijd 
vergeet, ‘drinkt deze mens uit de bron van Mnemosyne’, die de herin-
nering aan de voorgeboortelijke wijsheid levend houdt. de gewone 
mens sluit die voorgeboortelijke tijd definitief af, wanneer hij begint 
met zichzelf als ‘ik’ aan te spreken. dat deed de kleine rudolf na-
tuurlijk ook, maar de geest scheen toch door dit ‘ik-besef ’ heen en 
leidde tot de bijzondere levensgang die we tot nu hebben beschreven. 
de mate waarin een mens zich geleidelijk de voorgeboortelijke wereld 

77  vgl. bijv. Helmut Zander, 'rudolf Steiner. die biographie', 2011.
78  vgl. bijv. Sebastian gronbach, info3
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mag herinneren, hangt samen met de diepte en de bewustzijnshelder-
heid in het ‘Middernachtelijke Uur’, dat is de fase waarin het ziele-
geestwezen even ver verwijderd is van de dood als van de volgende 
geboorte. de hoogte (diepte) en bewustzijnshelderheid hangen weer 
samen met de verbinding met Christus in het vorige aardeleven. dat 
zijn inzichten van de ‘latere rudolf Steiner’. Ze helpen ons om tot een 
intensief beleefde voorstelling te komen.

in hoeverre vinden we het Mysterie van golgotha al in de Filosofie 
der Vrijheid?
Twee omwentelende gebeurtenissen maak je door bij het verwerkelij-

ken van het eerste deel van de Filosofie der Vrijheid. Samen vormen ze 
de ‘vrijheidsakt’, die dan in het tweede deel terugstroomt in de wereld. 
de eerste gebeurtenis is het innemen van wat Steiner ‘de uitzonde-
ringstoestand’ noemt. Met het kenvermogen kun je je op alles in de 
wereld richten. Wat je echter nooit doet is het omkeren van de richting 
ervan, namelijk het richten van het kenvermogen op het kennen zelf. 
in ‘goethes Weltanschauung’ formuleert Steiner dit als het ‘vatten van 
de idee van de idee’ tijdens het vormen van de idee.
nu verloopt het gewone denken in de stroom van de tijd van ver-

leden naar toekomst. Je zwemt als het ware met de stroom mee en je 
kunt alleen maar achterom kijken en in de verte iets zien van wat was.
nu echter word je wakker, je staat uit de stroom op, je kijkt niet 

achterom, maar je wend je helemaal om en je wordt gewaar dat er 
een andere stroom is, waar je nu in staat. Terwijl je denkproces met 
de oude stroom voortgaat, kom je vanuit de tegengestelde richting, 
van de toekomst naar het verleden, je kijkt denkend naar het verleden 
en bent in het volle ogenblik van de tegenwoordigheid van geest, je 
ontmoet ‘jezelf ’ in een levende zelfkennis, die uitsluitend in het ken-
proces zelf verloopt. Maar deze spirituele ontmoeting van denker en 
denkproces is het vrije stromen van het geestelijke mensenwezen, het 
is de tweede gebeurtenis, het beleven van de vrijheid. de beide citaten 
hierover79 zouden op dit punt nog eens beleefd moeten worden, om 
deze twee gebeurtenissen die samen de vrijheid vormen te herkennen. 

79 Zie blz. 68 e.v. van dit boek.


