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Ik denk – Het denkt in mij: universaliteit en individualiteit in het denken 

 

Seminarleiding: Jesse Mulder 

 
De tekst van de aankondiging van het seminar luidde: 

Ik denk. Denken is een activiteit van mijn ziel, en de gedachte, het product van die activi-
teit, is dus individueel eigendom van mijn ziel. Ik denk mijn gedachtes, jij denkt jouw ge-
dachtes; denken is individueel. Toch kan ik ook jouw gedachtes denken, en jij kunt ook mijn 
gedachtes denken. Twee zielen, één gedachte. Zo beschouwd zijn gedachtes individu-
overstijgend; denken is universeel. Het denkt in mij, en ook in jou. – Het bijeenhouden van 
deze twee zijden van het denken is cruciaal voor een goed begrip van Steiners Filosofie van 
de Vrijheid, en in het bijzonder voor een goed begrip van de rol die zijn filosofie van het 
denken (deel I) speelt voor zijn filosofie van het handelen (deel II). 

 

Het ontwakende denken en handelen 

Het is prachtig om jonge kinderen te hebben: ik groei door de dagen, weken, maanden 
en jaren heen met ze mee, en beleef wat ik eens als kind zelf doormaakte nu vanuit een 
heel ander perspectief opnieuw. Daarbij vallen mij natuurlijk dingen op die te maken 
hebben met waar ik me als filosoof mee bezig houd: met denken. En dan bedoel ik niet 
dat ik gespitst ben op eventuele diep-filosofische uitspraken waar mijn kinderen mee 
komen – integendeel, ik heb zo het gevoel dat je kleine kinderen met expliciet filosoferen 
bepaald geen plezier doet. Waar doel ik dan wel op? Ik zal een paar voorbeelden geven. 

Eerst een 'vroeg' voorbeeld (van twee jaar geleden). We zitten aan tafel en eten fruit; 
mijn jongste dochter is anderhalf. Ik kijk naar de tafel en gluur dan vanonder mijn 
wenkbrauwen naar haar: dat vindt ze reuze grappig. Ze doet hetzelfde: hoofdje schuin 
naar voren, haar ogen rollen zover naar boven dat de pupillen bijna achter de oogleden 
verdwijnen, maar ze gluurt nog net onder haar wenkbrauwtjes vandaan naar mij. Grote 
hilariteit! Ik doe het haar weer na, zij doet het mij weer na; zo gaat het een tijdje door. – 
Het is zo vanzelfsprekend dat je niet opmerkt hoe wonderlijk het is: ze doet mij niet al-
leen na, ze wéét dat ze mij nadoet. Ons gezamenlijke spelletje bestaat er precies in dat 
we van elkaar doorhebben dat dat is wat we doen. Het is het prille ontluiken van het 
handelingsvermogen: mensen handelen, in tegenstelling tot dieren, zodanig dat ze besef 
hebben van wat ze doen. Besef: dat is een vorm van denkend begrip. Hier, aan het prille 
begin, is er nog maar weinig concrete inhoud voor dat zelf-begrepen handelingsver-
mogen, die inhoud wordt als het ware geleend van de grote mensen. Kinderen nemen 
gretig op wat de groten hun voorleven. En zoiets als ons spelletje maakt duidelijk dat het 
eigenlijk uitsluitend daarom gaat: gezamenlijkheid in handelingsbesef. Geen enkel dier 
kent zo'n vorm van spel. 

Nog een voorbeeld: we wandelen wat door het dorp. Daar komen we langs een steegje 
waar zo'n hekje voor staat dat bedoeld is om fietsen tegen te houden. Je kunt er als voet-
ganger gewoon doorheen, maar er is ook een beetje ruimte tussen het hekje en de muur. 
Mijn net driejarige dochter banjert daarheen, duidelijk van zins zich erdoorheen te 
wringen. Ik zeg: "Dat is te smal hoor, daar pas je niet doorheen!". "Welles!", zegt ze, en 
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jawel, triomfantelijk stapt ze aan de andere kant verder! – Het is wederom zo vanzelf-
sprekend dat je niet eens opmerkt hoe wonderlijk het eigenlijk is: oppositie in gedachte. 
Ik beweer iets, zij zegt "Nee!", en bedoelt daarmee het tegengestelde te beweren. Klein 
als ze is, is ze zich zeer bewust van die oppositie in gedachte, is ze zich bewust van mijn 
denken, van haar denken, en van de tegenspraak die daartussen ligt. Natuurlijk zou ze 
daar nooit op deze manier woorden aan kunnen geven: voor dat soort reflectie is het 
nog veel te vroeg (ik zei al: filosoferen kun je beter later doen, zo vanaf de puberteit). 
Maar het is onmiskenbaar een stap in het prille ontluiken van het denkvermogen: dieren 
kunnen zich weliswaar uiten, zich uitleven in oppositie, maar niet zodanig dat de opposi-
tie er precies uit bestaat dat er wederzijds besef is van die oppositie. 

Dieren doen wat ze doen "van nature", zogezegd. Bij mensen is dat anders: bij alles wat 
ze denken en doen is het besef van wat ze denken en doen meegegeven. Mensen zijn van 
nature zelfbewust, zogezegd, en dat geeft ons autonomie. Daarom is wat mensen doen 
niet natuur, iets dat slechts uitgeleefd wordt, maar cultuur, iets dat in het 'uitleven' er-
van meteen begrepen wordt. Mensenkinderen willen opgroeien tot zelfbewuste, vrije 
individuen, en dat begint al op dag één. (Of eigenlijk zelfs daarvoor.) 

Deze bevindingen, deze ervaringen al met de allerkleinsten, laten mooi zien dat er met 
het denken iets merkwaardigs aan de hand is. Denken is, altijd, individueel én individu-
overstijgend. Dat is het thema waar ik het dit weekend graag over wil hebben. 

 
Individualiteit en universaliteit in Steiners eigen opvattingen over zijn werk.  

De “Filosofie van de vrijheid’’ is onder zijn eigen werken misschien wel het boek waar 
Rudolf Steiner het vaakst op teruggekomen is in zijn verdere leven en werken. En dat 
heeft hij op verrassend diverse wijze gedaan. In een brief aan Rosa Mayreder schrijft hij 
over dit werk bijvoorbeeld: 

“Ik onderwijs niet, ik vertel, wat ik innerlijk heb doorgemaakt. Ik vertel het zoals ik het 
heb geleefd. Alles in mijn boek is persoonlijk bedoeld. Ook de vorm van de gedachten. 
Iemand met aanleg voor onderwijzen zou het geheel kunnen uitwerken. Ik zelf mis-
schien ook te zijner tijd. Voor nu wilde ik de biografie schrijven van een ziel die zich tot 
vrijheid omhoog worstelt. Daar kun je dan niets doen voor anderen, die je willen volgen 
over kliffen en afgronden heen. Men moet zelf zien, hoe men daaroverheen komt. Blijven 
staan om eerst de anderen duidelijk te maken hoe zij er het gemakkelijkst overheen ko-
men—daarvoor brandt in het innerlijk het verlangen naar het doel te sterk. Ik denk ook, 
dat ik jammerlijk naar beneden was gestort, als ik was blijven staan, om meteen ook ge-
schikte wegen voor anderen te zoeken. Ik ben mijn weg gegaan, zo goed als ik dat kon; 
naderhand heb ik toen deze weg beschreven. Willekeurig en heel individueel heb ik over 
bepaalde obstakels heen kunnen springen, door dicht struikgewas heb ik mezelf op mijn 
geheel op mijzelf toegesneden wijze heen gewerkt. Als je het doel bereikt, weet je pas, 
dat je er bent. Misschien is ook de tijd voor het onderwijzen in dingen zoals het mijne 
wel voorbij. Mij interesseert de filosofie bijna alleen nog maar als belevenis van het indi-
vidu.” 1  

In dit citaat legt Steiner een zeer sterke nadruk op het individuele karakter van de filoso-
fie. Dat is ook zichtbaar in een opdracht die hij veel eerder al in het boek “Grundlinien” 
schreef:  

                                                        
1 Briefe II, GA39, pp. 232–3. 
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“Aan Ilma Wilborn-Seiler! Wat in dit boekje staat: ik heb het niet slechts geschreven, ik 
heb het geleefd, in het heetst van de verzengende strijd waarin mijn innerlijke krachten 
elkaar ontmoetten; met woorden zocht ik de wegen van mijn worstelende geest te 
schetsen; zo moge zij het aannemen, in wier betoverende spraakkunst de schoonheid 
van de geest zich zo heerlijk onthult, en aan wie het in innigste verering overhandigt — 
Rudolf Steiner.”2 

Dat is de ontboezeming van een persoonlijke worsteling. Daarnaast deed Steiner ook 
uitspraken die juist het universele karakter van het denken benadrukken. In de ope-
ningsvoordracht van het Münchner Kongress in 1907 zegt hij:“Het zuivere denken gaat 
niet uit van objecten, maar vloeit van gedachte naar gedachte. Ik probeerde met mijn 
“Filosofie der Vrijheid” een boek te schrijven voor mensen die zich willen inleven in een 
volledig zintuigvrij denken. Het is geen persoonlijk werk. Het is net zo ontstaan als een 
organisme: het is een gedachtenorganisme; het zijn aanwijzingen voor wat men studie 
noemt in de zin van de Rozenkruisers. Natuurlijk maken veel mensen zoiets niet door. 
Voor de meesten, die zoiets niet kunnen doormaken, volstaat de eenvoudige theosofi-
sche leer. Want die bestaat uit zintuigvrije gedachten; niemand kan die horen of zien.”3 

En in Mijn Levensweg schrijf hij in hoofdstuk XVI: 

“Ik legde toentertijd de laatste hand aan mijn “Filosofie der Vrijheid”. Ik schreef, zo voel-
de ik, de gedachten neer die de geestelijke wereld mij tot de tijd van mijn dertigste le-
vensjaar had gegeven.”4 

Dit zijn schijnbaar tegengestelde opmerkingen: het denken is blijkbaar iets heel per-
soonlijks én tegelijkertijd iets universeels. In de “Filosofie der Vrijheid” zelf komt dit 
thema ook aan de orde. 

 
Individualiteit en universaliteit in de opzet van de Filosofie van de Vrijheid 

Na het inleidende eerste hoofdstuk waar de vraag naar de vrijheid wordt omgezet in de 
vraag naar het denken, komt eerst een opvallend ‘onwetenschappelijk’ hoofdstukje over 
de basale drijfveer tot wetenschap (“Der Grundtrieb zur Wissenschaft”).  Hier kenschetst 
Steiner ons mensen als wezens met een ‘dubbelnatuur’: we zijn zowel deel van de na-
tuur, van de wereld, als ook tegenover de wereld. Nu zegt Steiner in hoofdstuk 2 (pag 
27/28 Nederlandse vertaling 1975, uitgeverij Servire)5 

“We kunnen de natuur buiten ons pas vinden, als we haar in onszelf gevonden hebben. … 
We willen onderduiken in de diepten van ons eigen wezen, om daar de elementen te 
vinden, die we bij onze vlucht uit de natuur meegenomen [herübergerettet] hebben.… 
We moeten op een punt komen, waarop we kunnen zeggen: hier zijn we niet meer 
slechts ‘ik’, hier is iets dat meer is dan ‘ik’. ” (II: 27–8/27) 

Waar gaat het hier om? 

 We zijn deel van de natuur, deel van het geheel. En we plaatsen ons ertegenover: 
de natuur daar, ik hier. 

                                                        
2 Wahrspruchworte, GA40, p. 240. 
3 Bilder okkulter Siegel und Säulen, GA284, “Die Einweihung des Rosenkreuzers”, 19 mei 1907, pp. 48–9. 
4 GA28, p. 234. 
5 In deze en volgende citaten verwijst de eerste nummering naar de GA Taschenbuch –uitgave, de tweede- na  
   de slash- naar de Nederlandse vertaling uit 1975, uitg. Servire. De vertalingen zijn van Jesse Mulder zelf en  
  komen slechts ten dele overeen met de genoemde Nederlandse vertaling. 



4 
 

 Waar plaats ik me nu eigenlijk tegenover? Deze boom? Deze groep mensen? Nee: 
in de basis tegenover de gehele natuur. 

 Als we het tegenoverplaatsen loochenen kunnen we onszelf niet meer als ken-
nende wezens beschouwen, dan gaan we op in het geheel. Dat ondergraaft zich-
zelf. 

 Als we het tegenoverplaatsen overdrijven kunnen we onszelf ook niet meer als 
kennende wezens beschouwen: waar is dan onze verbinding met het object van 
ons kennen? Je komt dan in het dualisme. 

 We moeten dus in onszelf een element vinden dat de brug kan leggen. Een ele-
ment dat twee dingen doet: (1) het maakt ons deel van de natuur, en (2) het stelt 
ons in staat om tegenover de gehele natuur te staan. 

 Dat element is, uiteraard, de natuur zelf. Wij moeten wel een microkosmos te-
genover de macrokosmos zijn. Dat maakt onze “dubbelnatuur” uit: 

o Microkosmos = macrokosmos 
o Microkosmos ≠ macrokosmos 

Rudolf Steiner wil op deze manier een zeer basale ervaring beschrijven: de verhouding 
die je als kennend wezen inneemt ten opzichte van de wereld.  

 
Onderzoek: over het woordje “Ik” 

Als wij dan zulke merkwaardige wezens zijn, die tegelijkertijd opgenomen zijn in het 
geheel en ervan afgezonderd zijn, en als we “in de diepte van ons eigen wezen” op zoek 
moeten naar wat onze samenhang met de gehele natuur uitmaakt – dan zou je verwach-
ten dat die merkwaardigheid ook terug te vinden is in de wijze waarop we op onszelf 
betrekking nemen. En zo is het ook. We nemen op onszelf betrekking door het woordje 
“Ik”, en met dat woordje is het heel vreemd gesteld. 

Op het eerste gezicht speelt het woordje “Ik” dezelfde rol als andere woorden waarmee 
we naar specifieke dingen verwijzen: met “de zon” verwijzen we naar de zon, met “Jaap” 
naar Jaap, met “de spreker van deze avond” naar mijzelf – en met het woordje “Ik” ver-
wijzen we naar degene die spreekt. 

Als dat alles zou zijn, dan zouden we natuurlijk ook prima zonder het woordje “Ik” kun-
nen. En waarom ook niet? Ik zou toch ook gewoon over “Jesse” kunnen praten? (Naar 
mijn kinderen toe bijvoorbeeld komt iets vergelijkbaars best voor: “Papa gaat nu even 
eten koken” etc.). 

De dingen zijn uiteraard niet zo simpel. Er is meer variatie te ontdekken onder de ter-
men die we gebruiken om naar specifieke zaken te verwijzen. Ze hebben een verschil-
lende logica, zogezegd. Laten we er een paar bekijken, om dan vast te kunnen stellen dat 
“Ik” inderdaad een merkwaardige plaats inneemt. 

Allereerst zijn er natuurlijk namen. “Jesse” verwijst naar mij, “Jaap” naar Jaap, etc. En 
namen laten best wat variatie toe. Koosnaampjes, bijvoorbeeld, worden soms echt maar 
door één iemand gebruikt, en soms zelfs alleen maar geaccepteerd door diegene. En er 
zijn natuurlijk vrijwel altijd meerdere mensen die dezelfde naam hebben. Dus misschien 
kunnen we “Ik” dan wel begrijpen als een uniek soort naam: iedereen noemt zichzelf zo.  

Nee, dat kan het niet zijn. Namen zijn publiek; ook de meest ‘intieme’ naam kan in prin-
cipe door anderen gebruikt worden. Maar wat belangrijker is: over namen is altijd ver-
warring mogelijk. Stel mijn collega zegt “Ha, daar heb je Mr. James”. Hij bedoelt mij – een 
grapje met toespeling op Jesse James. Het kan natuurlijk zo zijn dat ik niet doorheb dat 
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hij mij bedoelt – dan besef ik dus niet dat ik = Mr. James. Bij namen is het zo dat er ruimte 
is om je af te vragen: ben ik dat? Maar bij “Ik” is die ruimte er niet; “Ik” gebruiken we nu 
precies om dat soort twijfel op te lossen. Ik relateer een naam N aan mijzelf door te zeg-
gen: “IK ben N”. 

Maar er zijn nog andere opties. Er zijn ook termen die je uniek bepalende beschrijvingen 
zou kunnen noemen. “De oudste persoon in deze zaal”, “de huidige president van Ameri-
ka”, etc. Zo’n beschrijvende term kun je beschouwen als een soort pijltje dat doel treft als 
er daadwerkelijk een uniek object (persoon) is die aan de beschrijving voldoet. Dus “De 
grijsharige man in deze zaal” werkt niet omdat er meerdere zijn, “De huidige koning van 
Frankrijk” werkt niet omdat Frankrijk momenteel geen monarchie is. 

Werkt “Ik” als een soort uniek bepalende beschrijving? Welke dan? Misschien “De spre-
ker”? “Ik geef vandaag een lezing” wordt dan dus “De spreker van deze zin geeft vandaag 
een lezing”. – Is dat acceptabel? 

Nee, want dat is weer iets dat ik ook zou kunnen weten zonder te beseffen dat ik dat ben. 
Vergelijk de arme Oedipus, die zegt “De moordenaar van mijn vader moet verbannen 
worden!” zonder te beseffen dat die beschrijving precies op hemzelf van toepassing is. – 
Dus, een uniek bepalende beschrijving kan best naar mij verwijzen, maar hij geeft mij 
nooit wat het woordje “Ik” geeft. Op zijn best kom ik zo tot mijzelf “als een vreemde”, 
zoals Aristoteles zou zeggen. 

Of gaan we hier misschien te snel? “De spreker van deze zin” – dat is wel een heel klein 
cirkeltje; ik kan toch niet anders dan beseffen dat ik dat ben als ik ‘m zeg? – Dat is na-
tuurlijk zo, en het komt door een element in de beschrijving dat “valsspeelt”: deze zin. 
Dat is geen beschrijving maar een aanwijzende term. Deze. Als we dat element vervan-
gen wordt meteen duidelijk waar het om gaat: “De spreker van de zin die uitgesproken 
wordt in de Orangerie op vrijdag 17 november ….” 

Maar zo komen we dus wel tot een betere kandidaat: aanwijzende termen. Die gebruiken 
we natuurlijk de hele dag. “Deze stoel”, “deze man”, etc. Dat soort aanwijzende termen 
rusten op het gegeven-zijn van de relevante zaken in de waarneming, of in de situatie in 
bredere zin – en ze functioneren dan ook niet als die zaken niet gegeven zijn. “Deze ap-
pel is sappig” probeert een uitspraak te zijn over iets gegevens dat er eenvoudigweg niet 
is (er is hier geen appel in de zaal). Maar dat is geen probleem voor “Ik”, want waar da 
woordje gezegd wordt, is er ook daadwerkelijk iemand. Hier komen we dus verder mee: 
“Ik” is een manier van zeggen “Deze!” 

Maar nee, zo kan het ook niet zijn. Ik kan mezelf via een spiegel zien en zeggen “Deze 
man begint al best grijs te worden”, zonder door te hebben dat ik dat ben. Dat komt 
doordat deze manier van naar iets verwijzen, met een aanwijzende term, werkt op basis 
van iets dat gegeven is, en is zoals het is, onafhankelijk van mijn verhouding ertoe. Ik 
ben natuurlijk één van de dingen die ‘gegeven’ is, en ik kan dus ook naar mezelf verwij-
zen als “deze man”, maar hier geldt ook weer dat ik zo tot mijzelf kom “als een vreemde”, 
in Aristoteles’ woorden. 

Of gaan we hier weer te snel? Misschien wordt het beter als we zeggen: “Ik” staat voor 
“deze mens”, of “dit zelf”, of, gebruik makend van een stukje antroposofische terminolo-
gie, “dit IK”. – Nee, dit verandert uiteindelijk niets aan het logische karakter van de ma-
nier van verwijzen. Er zijn meerdere mensen, meerdere zelven, meerdere Ikken, en ik 
kan er daarvan weliswaar eentje uitpikken door “dit Ik” of “dit Zelf” te zeggen, maar daar 
hoort dan dus nog altijd de verstopte gedachte bij: “ik ben dit Zelf”. 
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Wat gaat er nu precies mis in deze pogingen om iets te zeggen over hoe het woordje “Ik” 
werkt? Welnu: met namen en beschrijvingen en aanwijzingen geef ik uitdrukking aan 
zaken die ik van buitenaf ken. Maar met “ik” druk ik nu precies uit dat ik iets van mezelf 
weet – niet van buitenaf maar van binnenuit. 

Ik kan natuurlijk in de spiegel kijken en zeggen: “Hee, ik heb modder op mijn gezicht!” 
Dan weet ik iets over mezelf van buitenaf. Ik kan ook modder op mijn gezicht hebben 
zonder het te weten; het moet mij gegeven worden in de waarneming. Wat ik zo over 
mezelf weet, bevat als het ware twee stappen: deze heeft modder op zijn gezicht, en deze, 
dat ben ik!  

 

Weten van binnenuit 

Maar er zijn ook zaken die ik direct over mezelf weet van binnenuit. Dat zijn niet dingen 
waar ik achterkom over mezelf, niet dingen die gegeven zijn, die zijn zoals ze zijn, of ik 
me daar nu bewust van ben of niet. Dus, wat ik over mezelf weet van binnenuit is niet 
een object dat gescheiden is van mijn kennis ervan. Integendeel, wat ik van binnenuit 
over mezelf weet bestaat er precies uit dat ik het over mezelf weet. Als het ook nog as-
pecten had die buiten mijn kennis ervan zouden vallen, dan zou het immers weer over 
een object gaan dat is zoals het is of ik me daar nu bewust van ben of niet. En dan zou 
het niet kennis van binnenuit zijn maar kennis van buitenaf.  

Zo maak ik het natuurlijk heel geheimzinnig: wat is het dan, waarvan ik kan weten van 
binnenuit? Welnu, denken is zoiets: mijn gedachte is niet iets dat los staat van mijzelf, 
van mijn bewustzijn ervan. Verwarring over terminologie daargelaten is er geen ruimte 
voor de vraag wie er nu precies denkt, en ook niet voor de vraag wat diegene precies 
denkt. Dat ik iets denk is geen vaststelling ‘van buitenaf’ maar een vaststelling ‘van bin-
nenuit’. Dat is wat Steiner de “uitzonderingspositie” noemt, en waar hij veel gewicht aan 
geeft: het is de belangrijkste observatie die je aan jezelf kunt doen!  

Waarom? Omdat die observatie mij precies bewust laat worden van wat we hier als de 
eigenaardigheid van het woordje “Ik” proberen te vangen: ik ben geen ‘gegeven’ object 
onder de andere objecten van deze wereld, nee, ik ben een heel bijzonder object, want ik 
val samen met mijn bewustzijn van mezelf – ik ben een zelfbewust wezen! Dat betekent 
bijvoorbeeld dat ik op geen enkele manier mezelf kan denken als samenvallend met een 
stuk materie: een stuk materie is iets gegevens, iets dat ik van buitenaf ken. Maar ik ken 
mezelf van binnenuit. Daarom zegt Steiner dan ook:  

“Mijn waarneming leert, dat ik mij voor mijn gedachtenverbindingen naar niets anders 
richt dan naar de inhoud van mijn gedachten; niet naar de materiële processen in mijn 
hersenen richt ik mij.” (Hoofdstuk 3:  pag. 36). 

 Je zou kunnen zeggen: dit is geest; geest is altijd en overal bewustzijn van zichzelf. Geest 
is altijd en overal wezen. 

Dat klinkt natuurlijk allemaal prachtig. Alleen ontstaat er nu wel een probleem. Dat kun-
nen we zien als we verder gaan nadenken over wat het nu precies inhoudt om iets van 
binnenuit te weten. Want het blijkt dat daarin het hele idee dat “Ik” naar een afzonderlijk 
individu verwijst dreigt op te lossen. En dat is dan weer een symptoom van de interes-
sante verhouding tussen individueel en universeel denken die dit weekend centraal 
staat. Maar voordat we daar komen moet ik zoals gezegd eerst nog wat verder ingaan op 
wat het betekent om iets van binnenuit te kennen. 
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Denk-act en denk-inhoud 

Ik zei dat denken zoiets is dat je ‘van binnenuit’ kunt kennen, en waaraan je dus uit-
drukking kunt geven met het woordje “Ik”. Laten we daar eens wat beter naar kijken. We 
beginnen met het onderscheid tussen denk-act en denk-inhoud. De denk-inhoud is wat 
ik denk, de denk-act is dat ik het denk. En dit werpt licht op de verhouding tussen indi-
vidualiteit en universaliteit: de denk-act is immers individueel, terwijl de denk-inhoud 
universeel is. Wij kunnen allebei dezelfde denk-inhoud denken; twee zielen, één gedach-
te.  

We kunnen ook wat preciezer zijn, door onderscheid te maken tussen diverse vormen 
die de denk-act kan aannemen. Want de denk-act bestaat erin dat stelling wordt geno-
men ten opzichte van een bepaalde denk-inhoud, en die stelling kan er een zijn van be-
vestigen, ontkennen, vragen, betwijfelen, hypothetiseren, etc. 

Als we denk-act en denk-inhoud onderscheiden dan zit de denk-act dus niet in de denk-
inhoud. Stel, ik denk dat het regent: de inhoud is “het regent”, de act is die van bevesti-
ging. Natuurlijk kan die denk-act ook zelf tot denk-inhoud gemaakt worden; dat zou dan 
dus Steiners beroemde “uitzonderingstoestand” zijn, waarin we ons denken niet op een 
of ander waarnemingsgegeven richten maar op het denken zelf. Zo kom je tot de gedach-
te “Ik denk dat het regent”; dat is dan dus een nieuwe stap, een nieuwe denk-act met een 
nieuwe denk-inhoud. Deze nieuwe denk-act is er wederom een van bevestiging; hij heeft 
als inhoud “Ik denk dat het regent”.  

En Steiner gebruikt dit onderscheid ook, ja hij onderstreept het zelfs als cruciaal voor 
zijn betoog in hoofdstuk 3. Hij zegt immers dat het komen tot de gedachte “Ik denk dat 
het regent” precies die beroemde “uitzonderingspositie” is, die we van nature niet inne-
men. We houden ons denkend bezig met het onderwerp in kwestie, iets buiten ons den-
ken (hier de regen), niet met het denken zelf. We doen dus iets nieuws wanneer we dan 
de uitzonderingspositie innemen en over het denken beginnen te denken. Klinkt alle-
maal heel verhelderend, nietwaar? 

 
Hoe ver te gaan met onderscheid tussen inhoud en denk-act?  

Het spijt mij daarom u uit de droom te moeten helpen. Want dit hele verhaal is volledig 
onhoudbaar. Als wat ik denk uitsluitend “het regent” in zou houden, en ik dit aanvul met 
een nieuwe gedachte “ik denk dat het regent”, dan staan die twee veel te veel los van el-
kaar. Bijvoorbeeld: ik kan denken dat “het regent”, terwijl het in feite niet regent. We 
kunnen ons nu eenmaal vergissen over zoiets als het weer. Zo zou ik dan dus ook moe-
ten kunnen denken “ik denk dat het regent”, terwijl ik in feite helemaal niet denk dat het 
regent. Want mijn gedachte “Ik denk dat het regent” gaat niet over zichzelf, maar over 
een andere gedachte, en dat is dus een ander stukje werkelijkheid – een gegeven stukje 
werkelijkheid, vanuit het standpunt van deze nieuwe gedachte. (En het helpt hier na-
tuurlijk niets om te zeggen dat we gewoon heel goed zijn in het ‘scannen’ van onze eigen 
gedachten – het punt is fundamenteler, net als met het woordje “Ik”.) 

Ander voorbeeld: negatie. Het model waarin we werken zegt dat de bevestiging dan wel 
ontkenning van een gedachte niet in de inhoud van die gedachte liggen: dat is precies de 
act waarmee we onze verhouding tot een bepaalde inhoud vastleggen. Ik kan een in-
houd, bijvoorbeeld “het regent”, bevestigen of ontkennen. Maar ontkenning kan ook een 
stukje van de inhoud zijn: “het regent niet”. Natuurlijk willen we dat zo begrijpen dat als 
we de inhoud “het regent” bevestigen, dat we dan de inhoud “het regent niet” moeten 
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ontkennen, in ieder geval niet ook mogen bevestigen. Maar het hele idee van bevestiging 
en ontkenning zit niet in de inhoud, het zit in de act. Om te zien dat mijn gedachte “het 
regent” de tegenovergestelde gedachte “het regent niet” uitsluit, moet ik mij ervan be-
wust zijn dat ik bevestig dat het regent. En dat, zo proberen we te denken, zit precies niet 
in de inhoud. Dus er ligt niets in de inhoud van wat ik denk, als ik denk “het regent”, wat 
mij ervan zou kunnen weerhouden om ook te denken “het regent niet”. 

En het helpt niets om het principe van non-contradictie toe te voegen: “p en non-p kun-
nen niet allebei waar zijn” of “p en niet-p sluiten elkaar uit” etc. Want omdat ik mij niet 
bewust ben van mijn bevestiging van p en/of van niet-p, noch van mijn bevestiging van 
dat principe van non-contradictie, heeft dit nog steeds geen consequenties voor wat ik al 
dan niet zou mogen bevestigen. 

Het probleem is precies dat het uit elkaar trekken van inhoud en act ervoor zorgt dat de 
inhoud niets meer met de act te maken heeft. En dat blijft zo, ook als we stipuleren dat 
we als het ware verdere bevestigingen en ontkenningen etc. kunnen ‘denken’ over onze 
reeds bestaande bevestigingen en ontkenningen. (Het lijkt, zoals ik al zei, op het eerste 
gezicht dat Steiner dit precies aanmoedigt.) Dus: stel ik denk “het regent”, en ik denk “ik 
denk dat het niet regent.” Er is niets in wat ik zo denk dat aanleiding zou kunnen zijn om 
achter mijn oor te krabben. Want in mijn gedachte dat het regent ben ik mij niet bewust 
van het feit dat ik dat denk (wat ik denk is puur de inhoud, niet de act), en dus zie ik niet 
in dat dat in tegenspraak is met de tweede gedachte: “ik denk dat het niet regent”. 

Dit is geen denken, want denken is precies wel de samenhang zien. Inhoud en act kun-
nen dus niet gescheiden zijn, in ieder geval niet op de manier die ik hier probeerde uit-
een te zetten. Mijn gedachte dat het regent is mijn gedachte dat ik denk dat het regent. 
Dit zijn niet twee verschillende inhouden, het is één en dezelfde inhoud. En dat is niet 
alles; als ik denk dat het regent dan sluit ik daarmee uit dat het niet regent. Dat is ook 
weer geen nieuwe gedachte, maar een verder aspect van dezelfde gedachte. En dat bete-
kent op zijn beurt weer dat ook de wet van non-contradictie in mijn gedachte dat het 
regent ingebakken zit: dat is wederom geen nieuwe, losstaande gedachte. 

Ik zei dat Steiner het onderscheid tussen denkinhoud en denk-act lijkt aan te moedigen. 
Bij nadere beschouwing is dat niet zo. Kijk maar naar wat hij erover zegt b.v. in hoofd-
stuk 3: 

“Met de uitspraak: ik denk over een tafel, beland ik reeds in de boven gekarakteriseerde 
uitzonderingstoestand, waar iets tot object van waarneming wordt gemaakt, wat altijd 
in onze geestelijke activiteit mede is inbegrepen, alleen niet als waargenomen object.” 
(Hoofdstuk 3: 34/32) 

Voor Steiner zijn inhoud en act dus zeker niet gescheiden; het gaat Steiner er precies om 
dat we onze aandacht richten op iets dat er al is. Anders gezegd, ‘van binnenuit’ leer ik in 
zekere zin niets nieuws.  Daarmee wordt ook helderder wat Steiner zegt over wat we zo 
‘van binnenuit’ kennen. Hij schrijft namelijk:  

“Uitsluitend bij de denkverrichting weet het “Ik” dat het volledig, tot in alle vertakkingen 
van die activiteit, samenvalt met het wezen dat deze activiteit verricht. Bij geen enkele 
andere zielenactiviteit is dat volledig het geval.” (hoofdstuk 3: 43/40). 
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En: 

“Wat in de overige waarnemingssferen slechts middellijk gevonden kan worden – de 
objectieve samenhang en de verhouding van de diverse objecten –dat kennen we in het 
geval van het denken op geheel onmiddellijke wijze.” (hoofdstuk 3: 35/33) 

Met andere woorden: wat ik ‘van binnenuit’ ken is wat ik volledig vanuit mezelf voort-
breng, het is mijn eigen activiteit. Wat ik ‘van binnenuit’ ken is niet iets dat los van mijn 
eigen activiteit bestaat; mijn activiteit valt samen met mijn bewustzijn van die activiteit. 
(En dat is overigens ook het cruciale element van Steiners behandeling van handelings-
vrijheid.) 

Nu kunnen we de puzzel introduceren waar ik eerder op duidde: want wie is nu eigen-
lijk dat actieve “ik” waar we het nu steeds over hebben?  

  

Wie is de denker? 

Stel, jij denkt dat het regent, en ik denk dat het regent. Als we denkact en denkinhoud 
gescheiden houden lijkt dit makkelijk te begrijpen: er is een inhoud, “het regent”, en 
twee denk-acten: een van jou, en een van mij. (Dit is overigens een vorm van naïef rea-
lisme.) De overeenkomst in inhoud maakt dat we hetzelfde denken; de diversiteit in act 
houdt ons uit elkaar. Maar als denkinhoud en denk-act niet gescheiden zijn – als act en 
inhoud één zijn – dan kunnen we de zaak niet op deze manier begrijpen. Als mijn denk-
inhoud hetzelfde is als jouw denk-inhoud, dan is mijn denk-act ook hetzelfde als jouw 
denk-act. Hoe kan dat? 

Het “ik” dat denkt – de “ik denk” die in iedere gedachte zit – is niet dit of dat “Ik”, nee, het 
is, zogezegd, het Ik. Steiner zegt dat ook:  

“Waar wij gewaarworden en voelen (ook waarnemen), zijn wij individuen, waar we 
denken, zijn wij het al-ene wezen, dat alles doordringt.” (hoofdstuk 5;72-3/64); “Ik mag 
nooit zeggen dat mijn individuele subject denkt.” (hoofdstuk 4: 49/44)  

Dit “al-ene wezen”, dat is het Ik. 

Er is wel iets anders dat ik als afzonderlijk subject doe, zo Steiner:  

Wij zijn niet “identiek met het wereldproces”, waardoor ons “altijd slechts een beperkt 
deel van het gehele universum gegeven is”, en “deze afzondering is een subjectieve 
daad” (V: 71/63).  

Hierin zijn we dus individueel en “een wezen onder andere wezens”. De oorspronkelijke 
denk-act is dus universeel, wat wij als afzonderlijke individuen doen is veelmeer het 
afzonderen van die denk-act uit de algehele kosmische samenhang.  

 “Het denken is het element waardoor we het algemene kosmische gebeuren meemaken” 
(hoofdstuk 6: 86/76). 
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– Ons individuele denken is een mee-maken van het universele denken! 

Hier helpt het wellicht om een stukje Aristoteles erbij te nemen.  In De Anima bespreekt 
Aristoteles de diverse vormen die de ziel aanneemt: er is de vegetatieve ziel van de plan-
ten, de waarnemende en begerende ziel van de dieren, en bij de mens is er ook de den-
kende ziel. Deze denkende ziel, de nous, het denkvermogen, is “het deel van de ziel 
waarmee ze kent en nadenkt”, zegt Aristoteles; deze nous heeft tot zijn object alles wat 
is: panta noei. (Dit is overigens de categorische ontkenning van “grenzen aan het ken-
nen”.) Er is dus niets dat buiten het bereik van het denken valt: het denken omvat de 
volledige werkelijkheid. Maar Aristoteles voert deze identiteit van het kenbare met het 
werkelijke verder door: daaruit volgt namelijk ook dat de oorsprong van het kennen in 
de mens, de oorzaak van de activiteit van nous dus, ook met de oorsprong van de werke-
lijkheid moet samenvallen. Zo komt Aristoteles ertoe enerzijds onderscheid te maken 
tussen de nous “die alles maakt”, de oorsprong van de werkelijkheid, en de nous “die al-
les wordt”, de oorsprong van het menselijke kennen, en anderzijds dat onderscheid op 
te heffen door te stellen dat nous = nous (hoewel hij op dat laatste punt wat onduidelijk 
is). En aan het begin van mijn uiteenzettingen zagen we al dat dat ook wel zo zijn moet: 
als niet in ons denkvermogen zelf de volledige wereldsamenhang ligt, als we in onszelf 
niet de gehele natuur kunnen vinden, dan zou er geen enkele manier zijn om vanuit dat 
denkvermogen tot de werkelijkheid te komen. (Dat is overigens een variant van wat 
Steiner dualisme noemt.) – Hier geldt ook weer: de nous die alles maakt is het Ik, het “al-
ene wezen dat alles doordringt”. Dit Ik is het fundamentele ‘subject’ van de denk-act, die 
dus, als we Aristoteles volgen, daadwerkelijk scheppend is. 

En het kan ook niet anders zijn. Als we echt de werkelijkheid vatten waar we denken en 
waarnemen samenbrengen, dan is wat daar in ons leeft niets anders dan de scheppende 
activiteit die die werkelijkheid daadwerkelijk voortbrengt. We vallen daarin samen met 
dat stukje werkelijkheid. Wat ook weer laat zien dat we radicaal moeten breken met de 
vooronderstelling dat de werkelijkheid ‘materieel’ is: werkelijkheid is geest, nous, en 
individuele nous, de “nous die alles wordt” kan prima samenvallen met absolute nous, de 
“nous die alles maakt” (of, zoals Aristoteles in de Metafysica zegt, de nous die “het begin-
sel (aitia) van de kosmos en van alle ordening is” – Johannes zou zeggen: de logos). 

En dit samenvallen is uiteraard alleen op het gebied van het denken mogelijk: alle overi-
ge ‘zielenfuncties’ onderscheiden de individuele mens van anderen. Zoals al eerder geci-
teerd geeft Steiner aan:  

“Uitsluitend bij de denkverrichting weet het “Ik” dat het volledig, tot in alle vertakkingen 
van die activiteit, samenvalt met het wezen dat deze activiteit verricht. Bij geen enkele 
andere zielenactiviteit is dat volledig het geval.” (III: 43/40) 

Merk op dat we “het wezen dat deze activiteit verricht” [in het Duits “dem Tätigen”] hier 
nu ineens als een ‘absoluut’ wezen kunnen gaan lezen! 

Hier komen we echter ook in de buurt van een gedachte die we als een eenzijdigheid 
moeten karakteriseren. Je zou nu namelijk kunnen denken dat de mens in zijn wezens-
kern, in zijn meest geestelijke element, dus helemaal geen individu is, dat daar de indivi-
dualiteit oplost in het ‘al-ene wezen’. (Zo is Aristoteles ook veelvuldig geïnterpreteerd, in 
het bijzonder natuurlijk door de Arabische wijsgeren Averroës en Avicenna, waar met 
name Thomas van Aquino zich dan weer heftig tegen verzet.) Steiner zegt ook dingen in 
deze richting: 
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“Waar wij gewaarworden en voelen (ook waarnemen), zijn wij individuen, waar we 
denken, zijn wij het al-ene wezen, dat alles doordringt.” (V: 72-3/64); “Ik mag nooit zeg-
gen dat mijn individuele subject denkt.” (IV: 49/44) 

En: 

“Het denken is het element waardoor we het algemene kosmische gebeuren meemaken; 
door het voelen kunnen we ons in de begrenzing van het eigen wezen terugtrekken” (VI: 
86/76). 

Maar om van deze eenzijdigheid af te komen is het niet nodig om te ontkennen dat we in 
ons denken samenvallen met ‘de stroom van het wereldgebeuren’. Wat we nodig hebben 
is het samenhouden van beide aspecten van het denken: het al-ene ik denkt en mijn indi-
viduele ik denkt. Of anders gezegd: ik denk en het denkt in mij. 

Gelukkig is Steiner hier ook weer een hulp voor onze zoektocht. Want in het centrale 
hoofdstuk over de handelingsvrijheid, Hoofdstuk IX, schrijft hij juist: 

 “Het individuele in mij is niet mijn organisme met zijn driften en gevoelens, maar dat is 
de ene ideeënwereld, die in dit organisme oplicht. Mijn driften, begeerten, hartstochten 
maken niets meer uit in mij, dan dat ik tot de algemene soort mens behoor; de omstan-
digheid, dat zich iets ideëels in deze driften, begeerten en gevoelens op een specifieke 
wijze uitleeft, is de grondslag van mijn individualiteit.” (IX: 130/112) 

Uiteindelijk komen we zo weer terug op wat we ‘van binnenuit’ weten: onze activiteit 
die tegelijkertijd ons bewustzijn van die activiteit is. Dat is denkende activiteit maar ook 
handelende activiteit. In die denkende en handelende activiteit verwerkelijken we ons 
ware wezen; wij zijn geen ‘gegeven’ werkelijkheid, zoals dat in de overige ons omrin-
gende natuur wel het geval is. Wij zijn werkelijkheid in wording, en wel zodanig dat die 
werkelijkheid zichzelf voortbrengt – wij zijn de zelf-verwerkelijking van de vrije geest. 
Daarom schrijft Steiner ook:  

“Zo voert ons zowel het intellectuele als het morele leven van de mens tot zijn dubbelna-
tuur: het waarnemen (onmiddellijk beleven) en denken. Het intellectuele leven overwint 
de dubbelnatuur door de kennis, het morele leven door de daadwerkelijke verwerkelij-
king van de vrije geest. Ieder wezen heeft zijn ingeboren begrip (de wetmatigheid van 
zijn bestaan en activiteit); maar deze is in de uiterlijke dingen onscheidbaar met de 
waarneming verbonden en slechts binnen onze geestelijke organisatie hiervan afgezon-
derd. Bij de mens zelf zijn begrip en waarneming in eerste instantie daadwerkelijk ge-
scheiden, om door hemzelf evenzo daadwerkelijk verenigd te worden” (IX: 133-4/115). 

 


