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PRAKTISCHE STUDIE VAN DE KENNISTHEORIE 

Voor ik met de kritische behandeling van de werken van Renatus 
Ziegler2 en Michael Muschalle3 begin, wil ik eerst trachten stap voor 
stap te beschrijven hoe het gebruiken van ‘de Filosofie der Vrijheid4’ 
als partituur, als handleiding tot innerlijke ontwikkeling, tot het ac-
tuele denken van het denken kan leiden en hoe de intellectualiteit in 
een bovenzinnelijk zelfbewustzijn wordt veranderd, dat zich met het 
bewustzijnswezen5 verbindt.

Het boek ‘Hoe verkrijgt men bewustzijn op hogere gebieden6’ is geen 
boek dat alleen bestaat om te lezen en te studeren. Dat zal iedereen die 
het kent toegeven: Men moet de oefeningen werkelijk doen wanneer 
een innerlijke ontwikkeling wordt nagestreefd. Louter lezen geeft alleen 
informatie, men ontwikkelt zich daardoor niet.
De ‘Filosofie der Vrijheid7’ daarentegen wordt als studieboek gebruikt. 

De filosoof of de in filosofie geïnteresseerde mens vindt hier veel in-
teressants dat tot nadenken, tot onderzoek, tot vergelijking met de fi-
losofie van andere denkers aanzet. Het begrijpen van de tekst op zich 
kan al een kennisvraagstuk zijn. De menselijke intelligentie houdt van 
dit soort filosofie, omdat deze erdoor wordt uitgedaagd. Deze komt 
veel tegen wat in eerste instantie raadselachtig kan lijken, en moet zich 
inspannen om wat daar beschreven is in de eigen opvattingen in te 
voegen. En men kan zijn eigen begrip van de tekst dan weer met het 
begrijpen van anderen vergelijken, men kan bevestigen en weerleggen. 
Zo gaat dat al meer dan een eeuw lang en in de laatste jaren lijkt de 
interesse in de kennistheorie weer toe te nemen.

2 Renatus Ziegler, Intuition und Ich-Erfahrung. Erkenntnis und Freiheit zwischen Gegenwart und 
Ewigkeit, Freies Geistesleben, 2006.

3 Michael Muschalle. Studien zur Anthroposophie, Bd. 1, Beobachtung des Denkens bei Rudolf 
Steiner, Books on Demand, 2007.

4 Rudolf Steiner: Die Philosophie der Freiheit, GA 4.
5  Het begrip ‘bewustzijnswezen’ vindt men in: Rudolf Steiner, Philosophie  und  Anthroposophie, GA 35.
6 Rudolf Steiner, Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?, GA 10. 
7 Rudolf Steiner: Die Philosophie der Freiheit, GA 4.  
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Met het filologische, filosofische en anthroposofische studeren en on-
derzoeken blijft men in het gebied van het intellectuele bewustzijn. 
Men verrijkt de inhoud van zijn kennis, maar verandert niet zijn ma-
nier van kennen. Ook dat wat men graag ‘intuïtief denken’ noemt, blijft 
altijd nog een intellectuele activiteit.

De ’Filosofie der Vrijheid’ is speciaal geschikt om door het juiste oe-
fenen de intellectualiteit in een gespiritualiseerd denken om te zetten, 
dat oog is voor de geest. Dan mag men het niet meer als studieboek 
willen gebruiken, maar als partituur. Zoals de muziektheoreticus van 
de partituur van een Brandenburgs concert van Bach veel, heel veel kan 
leren, zo kan de kennistheoreticus van de ‘Filosofie der Vrijheid’ door 
het studeren van de tekst zeer veel leren. Maar er gebeurt iets totaal 
anders als Bachs partituur gespeeld wordt. Zo moet ook de ‘Filosofie der 
Vrijheid’ ‘gespeeld’ worden. Na het studeren moet zij tot een realiteit 
worden verheven, een geestelijke realiteit. Daarvoor is er een omkering 
nodig van de blikrichting van het kennen.
Als voorbeeld neem ik het voorwoord van 1918. Daar staat:

‘De ene (vraag) is of er een mogelijkheid bestaat om het menselijke 
wezen zo te aanschouwen dat deze aanschouwing als steun kan dienen 
voor al het andere wat door ondervinding of door wetenschap aan de 
mens verschijnt, maar waarvan hij het gevoel heeft dat het zichzelf 
niet kan steunen. Door twijfel en kritische oordeel kan het naar het 
gebied van het onzekere worden verwezen.’8

De eerste manier van kennen is, dat men deze zin neemt, zich voor-
stelt, en de betekenis begrijpt. Dan zou men bijvoorbeeld kunnen zeg-
gen: Hier staat geschreven dat de mens de vraag kan hebben of het 
mogelijk is een opvatting over het menselijke wezen, d.w.z. mensen-
kennis te verkrijgen, die tegelijk een fundament is voor wetenschap-
pelijke en andere kennisactiviteit van de mens, waardoor hij de twijfel 
kan overwinnen. Men kan vele varianten van het begrip bedenken en 
uitspreken. De voorstelling wordt vanuit het middelpunt van de denker 

8 Rudolf Steiner, Die Philosophie der Freiheit, Voorwoord 1918.
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gevormd en wordt deel van de al aanwezige kennis. Een goed geheugen 
is daarbij een grote hulp.

De tweede manier van kennen werkt als volgt. Men beschouwt zich-
zelf als het te onderzoeken object. Men is zelf deze mens, dit menselijke 
wezen. Men ervaart in deze zin niet de aansporing tot het kennen van 
de mens op zich, maar een aansporing tot zelfkennis. Dan luidt de 
vraag of er een mogelijkheid bestaat zijn eigen menselijke wezen zo te 
aanschouwen dat deze aanschouwing tot steun wordt. Dan wordt men 
niet naar een opvatting of objectieve kennis geleid, maar naar de aange-
sporing het eigen menselijke wezen te aanschouwen.
Dat leidt dan niet tot kennis, maar tot een innerlijke activiteit. Daar 

kan men pogingen wagen: Wat aanschouw ik wanneer ik mijn men-
selijke wezen aanschouw? Eerst is er mijn fysieke lichaam. Dat kan ik 
maar ten dele aanschouwen, alleen van buitenaf. En mijn gezicht kan ik 
alleen in de spiegel zien. Mijn lichaam kan ik alleen vaag ervaren en het 
is mij zo eigen dat ik kan menen dat het congruent is met mijn Ik – dan 
zou ik net zo sterfelijk zijn als mijn lichaam. De eerste poging mijn li-
chaam te aanschouwen leidt al tot diepe zelfkennis. Ik ervaar vooral hoe 
weinig zekerheid het lichaam mij kan geven. Het is weliswaar de steun 
van mijn bestaan, kennen kan ik het amper en de zekerheid ontglipt me 
eerder dan dat ik die er aan te danken heb.

Vanzelfsprekend heeft degene die zo zelf-kennend te werk gaat, al 
inzichten met betrekking tot Rudolf Steiners kennistheorie en gees-
teswetenschap. Inhoudelijk staat de ‘Filosofie’ al voor de ziel, maar 
nog volgens de oude manier van kennen. Bij het oefenend werken aan 
dit boek komt de reeds aanwezige inhoudelijke kennis in een omvor-
mingsproces. In het inhoudelijk kennen stel ik voor. In het oefenend 
werken kijk ik naar mijzelf. En deze eerste vraag uit het voorwoord 
spoort mij aan mezelf als mens ook eens innerlijk te aanschouwen. 
Daar ‘ziet’ men dat het willen bijna niet aanschouwd kan worden; 
men heeft het resultaat ervan weliswaar in de handelingen, maar zelf 
ontglipt het steeds aan de beschouwing. Volledig doorschouwen kan 
men het willen niet. In het voelen hebben we meer houvast, maar ge-
voelens zijn in de directe aanschouwing niet tegelijk direct begrepen 
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en overzien. Voelen en willen kunnen we rechtstreeks aanschouwen, 
maar op hetzelfde moment komt de onmacht: Wat we aanschouwen 
is slechts een deel van hun werkelijkheid, in het voelen ligt iets ver-
borgens, in het willen nog veel meer. Zowel het lichaam, als ook het 
voelen en het willen kunnen dus geen steun geven, omdat ze alle drie 
zelf ten dele ongesteund zijn.
Dan blijft alleen het aanschouwen van de zintuiglijke waarneming en 

van het denken over. Zonder het denken blijkt de zintuiglijke waarne-
ming het meest raadselachtige. Weliswaar hebben we bij de zintuiglijke 
waarneming een vorm van directe zekerheid dat deze een werkelijkheid 
weergeeft, maar doorzien kunnen we die op geen enkele manier wan-
neer we die niet kunnen doordenken.
En het denken? Nu, daaraan is het hele eerste deel van de ‘Filosofie 

der Vrijheid’ gewijd en het aanschouwen van het denken zou dan deze 
steun moeten geven als de vraag tenminste met ‘ja‘ beantwoord moet 
kunnen worden.

Wanneer men tracht het denken – in de zelfkennis – te aanschouwen, 
voelt men onmiddellijk hoe men in een niets grijpt. Direct blijkt 
dat het aanschouwen van andere delen van onszelf met het denken 
werd voltrokken, met een innerlijk aanschouwend, vragend denken. 
Waarheen men met dit denken ook schouwt, of het nu naar buiten is of 
naar zichzelf, het denken aanschouwt een wereld van verschijnselen. Het 
kan aanschouwen zolang het zich aan wat anders dan aan zichzelf wijdt. 
Zichzelf te aanschouwen kan het weliswaar proberen, maar daarmee 
wordt het op een soort andere wereld gewezen, die zich verbergt zodra 
men die wil aanschouwen.

 Met het denken lijken we alles te kunnen aanschouwen, alleen 
niet het denken zelf. Hoe kan dit aanschouwen dan tot steun wor-
den voor alle overige kennis? En het woord aanschouwing verwijst 
toch naar het denken: met het denken het denken aanschouwen?

‘De andere vraag is deze: Mag de mens als willend wezen zichzelf 
de vrijheid toeschrijven, of is deze vrijheid slechts een illusie die in 
hem ontstaat omdat hij de draden van de noodzakelijkheid niet door-
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schouwt, waaraan zijn willen net zo hangt als een natuurgebeuren?’ 9

Ook bij het verwerken van deze zin kan men ofwel de mens in een 
voorstelling voor zich plaatsen en dan trachten de zin te begrijpen: Men 
heeft dan de mens voor zich die in waarheid vrij kan zijn wanneer hij 
zijn motieven volledig doorschouwt, dat wil zeggen de oorsprong van 
een daad volkomen kent, zonder niet gekende aspecten.

Of men oefent de vraag als vraag naar zelfkennis. Dan staat de mens 
niet buiten in een voorstelling, maar hij staat in het middelpunt, men 
is het zelf – en de blikrichting is van buiten naar binnen, van de omtrek 
naar het centrum.
Men kan dezelfde weg inslaan als bij de eerste vraag. Men kan naar 

zichzelf kijken bij het fysieke handelen en zien dat men daar de draden 
van de noodzakelijkheid inderdaad niet kan doorschouwen. Men kan 
zien dat men in het innerlijke willen eveneens niet zeker kan zijn van 
de vrijheid, omdat ook het willen zich niet volledig laat overzien. Een 
door het gevoel aangevuurd willen is nog altijd niet met zekerheid vrij, 
want ook daar zouden er heel goed ondoorschouwde noodzakelijkhe-
den kunnen zijn. Pas wanneer het willen door een gedachte wordt ge-
impulseerd, zou er volledige vrijheid kunnen zijn – maar ook dan alleen 
wanneer de gedachte op zich volledig te overzien zou zijn, wanneer er 
geen draden van een noodzaak aan ten grondslag zouden liggen.

Zo kan men zin voor zin, alinea voor alinea, hoofdstuk voor hoofd-
stuk, de ‘Filosofie der Vrijheid’ tot weg naar zelfkennis vormen. Dat 
moet men geheel innerlijk doen en steeds in de omtrek denken terwijl 
men naar het centrum schouwt. In het middelpunt kan gedacht, ge-
wild, gevoeld en waargenomen worden. Vanuit de omtrek moet dit dan 
allemaal aanschouwd worden en doordacht, doorschouwd worden. De 
oefenende mag geen voorstellingen hebben, alleen maar zelfaanschou-
wingen, zelfobservaties en zelfreflecties. Er zou een volledige omkering 
van de richting van het kennen moeten plaatsvinden: Ik ben niet in 
het middelpunt, maar in het middelpunt is ik. Ik ben in de omtrek en 

9 Rudolf Steiner, Die Philosophie der Freiheit, voorwoord 1918.


