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Oorsprong en betekenis van het denken  

 

In deze lezing maakt Jesse een drieslag: inleiding, betoog, conclusie. In de inleiding richt hij 

zich op de vraag: waar gaat de Filosofie der Vrijheid eigenlijk over? Om daar zicht op te 

krijgen gaat hij kort in op de historie van het boek, op de esoterische achtergrond, en op hoe 

die met de inhoud samenhangen. In het middendeel van de lezing loopt Jesse in vogelvlucht 

door Deel I van het boek heen, waarbij hij vooral stilstaat bij hoofdstukken 3, 4 en 7 om 

enkele verbanden met huidige denkers te laten zien. De afsluiting bestaat uit een inhoudelijke 

synposis van het behandelde. 

 

Inleiding 

 

Historische achtergrond 

De eerste druk van de Filosofie der Vrijheid verscheen in 1893. Rudolf Steiner heeft een 

kleine twee jaar aan dit boek geschreven, maar het idee ervan leefde al vanaf 1879 – zoals een 

brief van 1881 aan een vriend getuigt, waarin Steiner schrijft hij dat hij hoopt dat ‘de maand 

augustus hem eindelijk de rust zal brengen om zijn geliefde vrijheidsfilosofie op papier te 

zetten’. 

 

In 1879 is Steiner klaar met de Realschule en gaat hij naar Wenen. Hij heeft zich dan al 

grondig verdiept in Kant en Fichte. De idee van de vrije, zich zelf bepalende mens, de kiem 

van een vrijheidsfilosofie, ontwikkelt zich dan al in hem. 

 

Rudolf Steiner krijgt de opdracht de uitgave van Goethes natuurwetenschappelijke werken te 

verzorgen. Hij vindt veel van zijn vrijheidsfilosofie terug in Goethes werk – niet zozeer als 

uitgewerkte filosofie, maar als geleefde benadering. Dat vindt zijn weerslag in Steiners eerste 

boekje “Grundlinien…” (GA2), dat 1886 verschijnt. Steiner beschrijft hier Goethes filosofie, 

het is nog niet zijn oer-eigen werk.  

 

Vanaf 1890 werkt Steiner vervolgens in het Goethe-archief in Weimar, maar het werk daar 

gaat hem steeds meer tegenstaan: het wordt zeer filologisch, ‘tekstkritisch’, en dat verstikt de 

zoektocht naar het wezenlijke waar het hem om gaat. 

 

Op eigen initiatief gaat hij een proefschrift schrijven over Fichte. Dat mondt uit in een tweede 

boek, “Waarheid en Wetenschap”. Hij schrijft het volgens de normen van de universitaire 

wetenschap en de professoren die het moeten goedkeuren – nog steeds is het niet zijn oer-

eigen werk. In diezelfde periode echter vraagt een vriend hem een werk te schrijven over 

metafysica. Naar aanleiding van deze vraag schrijft Steiner zijn Filosofie der Vrijheid, zijn 

oer-eigen filosofische werk, dat in 1893 dan eindelijk verschijnt.  

 

De betekenis van het jaar 1879 
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Steiner vormde zijn eerste gedachten over het boek in 1879. Dat is niet zomaar een jaar. Het 

jaar 1879 markeert een omslag: het is het einde van de strijd van Michaël tegen de duistere 

machten. Steiner beschrijft dit in “Der Sturz der Geister der Finsternis”. Ahrimanische 

geesten die thuis zijn in het materiële denken en egoïstische wilsimpulsen worden naar de 

aarde gestoten en komen in de mensen terecht. 

 

In een voordracht in Dornach (14 oktober 1917) beschrijft Steiner dit als volgt:. 

“Deze strijd vond zijn afsluiting daarin, dat Michaël en zijn volgelingen de overwinning 

behaalden over bepaalde ahrimanische machten. … Maar wat betekent het dan, dat de 

machten van de draak, deze ahrimanische scharen, in de rijken van de mensen, in zekere zin 

uit de hemel op de aarde gestoten zijn? Het verliezen van deze strijd betekent dat ze … nu te 

vinden zijn in de rijken van de mensen, en dat betekent: het einde van de zeventiger jaren [van 

de 19e eeuw] was in het bijzonder de tijd waarin ahrimanische impulsen zich in bepaalde 

kenkrachten van de menselijke ziel begonnen uit te leven. … En wanneer we onszelf vragen: 

wat is eigenlijk toentertijd uit de geestelijke rijken in de mensen gevaren aan ahrimanische 

machten? – dan is dat de persoonlijk gekleurde, let wel, de persoonlijk gekleurde, 

ahrimanische, materialistische wereldopvatting. … Deze ahrimanische impulsen werden tot 

persoonlijk eigendom van de mensen, in het bijzonder als kenkrachten en wilskrachten, sinds 

de herfst van 1879.” 

 

Kenkrachten en wilskrachten: daar gaat de Filosofie der Vrijheid over, in respectievelijk deel 

I en deel II. Bij de kenkrachten heerst het gevaar van mechanistisch denken, bij de 

wilskrachten het gevaar te leven vanuit puur lichamelijke driften en begeerten. In Mein 

Lebensgang schrijft Steiner over de tijd van de totstandkoming van de Filosofie der Vrijheid: 

“In eerste instantie streefde ik met het uiteenzetten van mijn eigen inzichten naar het 

weerleggen van het standpunt dat er grenzen zijn aan het kennen. … In tweede instantie was 

het mijn doel om de idee van de vrijheid tot uitdrukking te brengen.” 

Het gaat dus juist over het kennen en de wil. 

 

De kracht van deze ahrimanische impulsen is in die laatste decennia van de 19
e
 eeuw bijna 

voelbaar aanwezig. Steiner ziet hoe zelfs zijn jeugdvrienden soms letterlijk ten onder gaan aan 

de vertwijfeling die ze daaraan meer of minder bewust beleven. Zo uit Steiner in een brief aan 

zijn eerdergenoemde vriend Rudolf Ronsperger zijn zorgen over het feit dat die zich verdiept 

in de zeer materialistische filosofie van Büchner (Kraft und Stoff). Ronsperger maakte jaren 

later een einde aan zijn leven. 

 

In de tijd dat Steiner de Filosofie der Vrijheid schrijft is hij ook in staat twee zielen van 

gestorvenen te volgen op hun tocht in de geestelijke wereld. Deze zielen waren sterk met het 

natuurwetenschappelijke denken verbonden, maar hadden dat niet zozeer in hun wilsleven 

laten meespelen. Ze hadden dus in hun denken het ahrimanische element opgenomen, maar 

niet in hun wil. Hij neemt aan hen waar dat er in zulke gevallen niet zoveel aan de hand is – 

het natuurwetenschappelijke denken laat zich dan zelfs als een verrijking van het 

mensenwezen na de dood zien. Maar hij ziet tevens dat zielen die zich behalve in het denken 

ook in de wil zeer met de mechanistische natuurwetenschappelijke denkwijze verbonden 

hebben daaronder schade lijden in het leven na de dood. De natuurwetenschappelijke 

denkwijze op zich kan een scholende, opvoedende werking op de mensenziel hebben – binnen 

de juiste perken. In de Michaëlsbrieven schrijft Steiner: 

    “Je kunt het “vervallen” in het materialisme op zich bekijken, en er dan over treuren. Maar 

terwijl het aanschouwen van dit tijdperk zich tot de uiterlijke fysieke wereld moest beperken, 

ontvouwde zich in het binnenste van de ziel een gereinigde, op zichzelf bestaande 



3 

 

 

geestelijkheid van de mens als beleving. Deze geestelijkheid moet nu in het Michael-tijdperk 

niet meer onbewust beleven blijven, maar moet zich van haar eigen aard bewust worden. Dat 

betekent het binnentreden van het Michael-wezen in de menselijke ziel.” (cursivering in het 

origineel.) 

 

Hierover gaat het in het eerste deel van de Filosofie der Vrijheid.  

 

Deel I van de Filosofie der Vrijheid 

Hoofdstuk 1 begint bij de vraag: is de mensen vrij? Het eindigt met vraag: wat is denken? Het 

is dus een soort opstapje voor de rest van Deel I. De gedachtegang is, heel in het kort, als 

volgt. Voor- en tegenstanders van de vrije wil komen in een impasse: de tegenstanders menen 

dat onze wil nu eenmaal door dingen bepaald wordt en dus niet vrij kan zijn; de voorstanders 

menen dat de wil juist niet bepaald wordt, maar daarmee zeggen ze in feite dat de wil zonder 

enige reden het een of het ander doet, puur toevallig dus. Deze impasse is er vandaag de dag 

nog steeds, alleen is het meestal ingewikkelder gemaakt (zo heb je heel veel ontkenners van 

de vrije wil die ontkennen dat ze de vrije wil ontkennen: zogeheten ‘compatibilisten’). Steiner 

stelt echter de vraag: wat nu als de wil bepaald wordt door iets waar je volledig inzicht in 

hebt? Maakt dat verschil? En dat leidt tot de vraag: wat is denken?  

 

In hoofdstuk 2 behandelt hij de drang naar inzicht. Het “ik” beleeft zichzelf als subject 

tegenover de objecten van de wereld. Toch ervaren we onszelf ook als deel van de wereld. 

Deze dubbelnatuur zorgt ervoor dat we ons steeds vragen stellen. Die spanning wordt in de 

filosofie op verschillende manieren uitgewerkt: er zijn dualisten, monisten, en de stroming die 

de tegenstelling ontkent (ik en de wereld, of stof en geest, zijn hetzelfde). De monisten 

kunnen onderverdeeld worden in materialisten (geest is een illusie, “wij zijn ons brein”) en 

idealisten (“er is alleen maar ‘ik’”). In essentie vallen vrijwel alle denkers in deze 4 

categorieën: dualisme, materialisme, idealisme en de ontkenning van de tegenstelling. Alle 

vertegenwoordigen zij een eenzijdigheid in het denken. Ook dat is tegenwoordig nog steeds 

zo, al zijn de materialisten duidelijk in de meerderheid. 

 

In hoofdstuk 3 gaat Steiner op het denken zelf in. We leren zien dat het denken op eigen 

activiteit berust, terwijl de waarneming gegeven is. Het denken brengt samenhang in het 

waargenomene. Waarnemen en denken zijn de uitgangspunten voor alle geestelijk streven.  

We denken over de dingen, maar niet over het denken zelf. Als we dat doen bevinden we ons 

in een uitzonderingstoestand. Je leert het denken kennen zoals het naar zijn eigen aard is: het 

draagt zijn eigen samenhang, zijn eigen eenheid, in zich. De vraag is dan: kan het denken op 

de overige waarneming toegepast worden? Het begin van hoofdstuk 4 maakt duidelijk dat het 

begrip niet uit de waarneming kan komen, en voegt toe dat het menselijk bewustzijn in wezen 

de plaats is waar waarnemen en denken samenkomen. 

 

De gangbare kijk van tegenwoordig: Pinker – denken is computatie  

Een citaat van de hedendaagse filosoof Pinker geeft weer hoe tegenwoordig het denken over 

het algemeen gezien wordt:  

“Ons innerlijk bestaat uit informatieverwerking of computatie. Gedachtes zijn een soort 

informatie, denken is een soort computatie, en emoties, motieven, en verlangens vormen een 

soort feedback mechanisme waarin we het verschil vaststellen tussen de gegeven toestand en 

een doel-toestand en operaties uitvoeren die bedoeld zijn om dat verschil te overbruggen. 

‘Computatie’ verwijst in deze context niet naar datgene wat modern commerciële computers 

doen maar naar een meer algemene notie van mechanische rationaliteit. … Volgens deze 

zienswijze is een computationeel systeem een systeem waarin kennis en doelen 
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gerepresenteerd worden als patronen in stukjes materie (‘representaties’). Het systeem is zo 

ontworpen dat de ene representatie een volgende representatie veroorzaakt, en deze 

veranderingen weerspiegelen de wetten van een of ander normatief geldig systeem zoals 

logica, statistiek, of wetten van oorzaak en gevolg in de wereld. Het ontwerp van het systeem 

garandeert dus dat als de gegeven representaties accuraat waren, de later geproduceerde 

representaties dat ook zullen zijn. Nieuwe, accurate overtuigingen van oude afleiden met het 

oog op het verwerkelijken van een of ander doel is geen slechte definitie van ‘intelligentie’, 

dus een groot voordeel van de computationele theorie van de geest is dat die verklaart hoe 

een homp materie (hersenen, of een computer) intelligent kan zijn.” 

 

In een notendop geeft dit weer hoe mensen nu denken over het denken. Het wezenlijke 

verschil tussen kunstmatige intelligentie en het denken van de mens blijkt moeilijk uit te 

leggen voor mensen die zo denken. Pinker gaat uit van een ‘mechanische rationaliteit’, 

gedreven door ‘emoties’ (hartstochten, driften, verlangens, behoeftes). Dat zijn precies de 

twee werkwijzen van de geesten van de duisternis: in het denken en in de wil.  

Pinker ervaart deze zienswijze echter heel oprecht en zonder cynisme: het zijn spannende 

tijden, we beginnen eindelijk alles te doorzien – zelfs de laatste barrière, die de mensen lijkt af 

te zonderen als iets ‘speciaals’ van de overige wereld, die we met onze natuurwetenschap nu 

toch grote lijnen begrijpen, wordt door zijn ‘computationele theorie’ geslecht (denk aan 

Hoofdstuk 2: het beleven van de spanning Ik–wereld als uiteindelijke motivatie van alle 

filosofie). Steiner heeft opgemerkt over de geesten van de duisternis: “je wordt verliefd op dat 

soort denkbeelden, je vereenzelvigt jezelf ermee, je gaat hun impulsen als hoogstaande 

mensheidsimpulsen beschouwen.” Er zijn veel voorbeelden in deze trant te vinden. Ze liggen 

bij voorbeeld ten grondslag aan het mensbeeld achter de vrijemarkteconomie. Het zou echter 

te ver voeren dit soort verbanden nu uit te werken.  

 

Een tegengeluid: Rödl – het denken is oneindig 

Jesse heeft na veel zoeken een filosoof van nu gevonden die echt aan onderzoek doet en niet 

alleen speculeert: Sebastian Rödl. 

 

Eén manier om Rödls visie te benaderen is de volgende, via een passage uit Plato’s dialoog 

Theaetetus. Daar houdt Plato zich bezig met de vraag wat kennis is; hij maakt er duidelijk dat 

kennis wezenlijk verschilt van waarnemen. Laten we beginnen met de waarneming. De 

zintuigen maken bepaalde gebieden van de werkelijkheid voor ons toegankelijk, per zintuig 

een specifiek, begrensd gebied – onze ogen, bijvoorbeeld, maken kleur toegankelijk, onze 

oren geluid, etc. Met je ogen kun je geen geluid waarnemen, met je oren geen kleur. De 

waarneming is dus begrensd, eindig. 

 

Is het bij het denken hetzelfde? Elke waarneming door het oog geeft ons kleur. Ook bij het 

denken is er zo’n algemene karakteristiek: met het denken vat je “hoe dingen zijn”; elke 

gedachte zegt “Zo is het”. Zo beschouwd is het denken ook een soort zintuig – het oog levert 

ons kleur, het denken wat het geval is. Plato zou zeggen: het oog levert kleur, het denken 

levert ‘zijn’. Dat zou echter betekenen dat ons denken, net als ons gezichtsvermogen, beperkt 

of eindig is, dat het ons toegang verschaft tot slechts een deel van de werkelijkheid – kleur in 

het geval van het gezichtsvermogen, ‘zijn’ in het geval van het denken.  

 

Rödl volgt hier Plato, die leert dat dit een schijn-beperking is. Buiten het zijn is er niets – wat 

niet het geval is, is niet het geval, en dus ook geen onderdeel van de werkelijkheid. Het 

denken is niet begrensd, zoals de zintuigen dat zijn. Het denken is oneindig. 
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Maar wat betekent het nu precies, dat het denken oneindig is? Rödl geeft daar op de volgende 

manier inhoud aan:  

“Neem de centrale uiting van denken: oordeel. Oordelende ben ik mij bewust van mijn 

oordelen. Ik oordeel niet eerst, onafhankelijk van dat bewustzijn, om dan, in een tweede act 

van de geest, mij van dat oordelen bewust te worden. Als ik mij niet van mijn oordelen 

bewust was, zou ik niet aan het oordelen zijn. Oordelen en je bewust zijn van oordelen zijn 

één act van de geest; elk oordeel past het begrip oordeel toe. Dit noem ik het zelf-bewustzijn 

van oordelen. Dus als ik zeg dat oordelen zelfbewust is, dan bedoel ik: oordelen dat dingen 

zo-en-zo zijn, en je bewust zijn van het gegeven dat je zo oordeelt, zijn één act van de 

geest .Omdat het zelfbewust is, vat het oordeel dat wat het vat door zichzelf: het vat wat het 

doet door zijn eigen begrip, het begrip oordeel. Nu is het begrip oordeel hetzelfde als het 

formele begrip van het object van oordeel [dat is, zijn]. … Elk oordeel past het begrip zijn, het 

begrip van een object van oordeel als zodanig, toe.” 

 

Rödl theoretiseert niet over denken, zoals Pinker doet, maar hij beschrijft het denken zelf.  

 

In hoofdstuk 4 besteedt Steiner veel aandacht aan het idee dat onze waarnemingen alleen 

voorstellingen zouden zijn. De fysiologie leert dat zintuigen reageren op prikkels die niets met 

de kwaliteiten die ze waarnemen te maken hebben, en dat die prikkels op hun verdere weg 

door het zenuwstelsel en de hersenen nog veelvuldig veranderd worden. Daaruit lijkt te 

volgen dat de kwaliteiten die de zintuigen ons voortoveren niet onderdeel van de 

werkelijkheid zijn, maar slechts het effect van die werkelijkheid op ons innerlijk –

voorstellingen dus. Steiner ontzenuwt deze gedachtegang: hij haalt zichzelf onderuit, omdat 

de waarnemingen die tot de genoemde fysiologische inzichten leiden dan zelf natuurlijk ook 

voorstellingen zouden moeten zijn. 

In de huidige filosofie is dit overigens nog steeds een wijd verbreid en actueel probleem: 

vrijwel iedereen is ‘subjectivist’ over de zogeheten ‘secundaire kwaliteiten’. 

 

Hoofdstuk 5 gaat in op de vraag wat kennis is. Steiner argumenteert hier eigenlijk niet, maar 

nodigt uit om goed te kijken: pas wanneer waarneming en begrip bij elkaar komen is er sprake 

van werkelijkheid. Wij zijn het zelf die de wereld in twee delen splitsen. Als we bij de 

waarneming blijven staan, zijn we niet bij de werkelijkheid aangekomen – en evenmin als we 

uitsluitend bij het begrip blijven staan. 

Maar voegen wij zelf als individu dan niet iets toe dat niet zelf in de werkelijkheid thuishoort, 

als we denkend begrippen aan de gegeven waarneming toevoegen? Steiner maakt een 

vergelijking. Waarom zou je zeggen: de knop hoort wel bij de roos, maar het begrip roos niet? 

Steiner maakt duidelijk dat in de werkelijkheid begrip en waarneming oorspronkelijk verenigd 

zijn, maar dat het de mens is die deze twee uit elkaar haalt. Hier wordt duidelijk dat het 

denken universeel is. 

 

Hoofdstuk 6 gaat over de menselijke individualiteit. Ik ben een ik omdat “het in mij denkt”. 

Het denken is bij iedereen hetzelfde, en in de werkelijkheid zijn begrip en waarneming 

verenigd. Wat maakt ons dan tot individu? Onze specifieke plek op de aarde, waardoor we 

een beperkt zicht hebben, en ons een beperkte schat aan ideeën en begrippen hebben eigen 

gemaakt. Maar vooral het feit dat we ook voelende wezens zijn en zo de dingen op onszelf 

betrekken. 

 

Hoofdstuk 7 gaat over de vraag of er grenzen zijn aan het kennen. Steiner was al jong bezig 

met deze vraag. Veel denkers “verdubbelen” de werkelijkheid door die buiten zichzelf te 

plaatsen. Kant doet dat bijvoorbeeld met zijn “Ding an sich”.  
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Eduard von Hartmann stelt dat we niet direct tot de werkelijkheid kunnen komen, maar dat 

een reconstructie daarvan wel mogelijk is. Wat er dan eigenlijk gebeurt is dat je bepaalde 

aspecten van de waarnemingswereld isoleert en daarmee probeert een werkelijkheid te 

‘reconstrueren’ die je zelf hebt bedacht. Meestal kiest men dan natuurlijk voor de aspecten die 

mechanisch-wiskundig te begrijpen zijn: zo komt men tot materialistische en mechanistische 

voorstellingen van de gehypothetiseerde ‘echte’ werkelijkheid achter de waarneming. 

 

Het is niet zo gek dat je dan tot grenzen van het kennen komt, zegt Steiner hierover. Als je een 

werkelijkheid hypothetiseert die puur mechanistisch is, dan kun je dingen die niet 

mechanistisch te begrijpen zijn dus eenvoudigweg niet begrijpen. Dat is een gevolg van de 

keuze die je gemaakt hebt bij het opstellen van je wereldbeeld – namelijk om alleen het 

mechanistische te laten gelden. Hij haalt Du Bois-Raymond aan die in zijn beroemde rede de 

vraagt stelt: “hoe ontstaat uit de bewegingen en activiteiten van atomen bewustzijn?” En dan 

tot slot concludeert: “ignorabimus – we zullen het nooit weten”.  

Bij de hedendaags filosoof Colin McGinn vind je dit denkbeeld terug: met het oog op het 

weerbarstige vraagstuk hoe lichaam en geest (mind) samenhangen concludeert hij dat het heus 

geen mysterieus verband is, maar dat ons denken gewoon niet in staat is om dat verband te 

denken. Denk aan Plato en Rödl: denken levert volgens McGinn dus toegang tot een beperkt 

deel van de werkelijkheid. Dat zou betekenen dat het niet verschilt van de waarneming door 

de zintuigen. En we hebben natuurlijk gezien dat het denken wel daarvan verschilt. 

 

Het denken doorleven 

In 1879 worden de geesten van de duisternis naar de aarde gedrongen. Zij willen bereiken dat 

de mensen mechanistisch blijven denken, en hun wil puur vullen met impulsen die uit het 

lichamelijke komen. Dit uit zich in de filosofie die uitgaat van een mechanistisch wereldbeeld 

en van grenzen aan het kennen. Zo kun je dus naar veel hedendaagse filosofen kijken: waar 

komen die gedachten vandaan? 

 

Maar 1879 is ook het begin van het Michaëltijdperk. Van ons wordt gevraagd het denken te 

doorléven. Dan kunnen we beleven wat Steiner beschrijft in hoofdstuk 8: 

 

“Het denken doet gemakkelijk koud aan in het na-beleven van zijn oorspronkelijke toestand; 

het schijnt het zielenleven uit te drogen. Maar dit is slechts de schaduw, die zich sterk 

beleefbaar maakt, van zijn lichtdoorweven, warm in de wereldverschijnselen onderduikende 

werkelijkheid. Dit onderduiken gebeurt met een in de denkactiviteit zelf voortstromende 

kracht, die de kracht van de liefde in geestelijke zin is.” 

 

 

Gesprek na de lezing 

 

Vraag: Moet je het denken nu zien als een soort orgaan, dat waarneemt ‘dat iets bestaat’?  

 

Antwoord: Het woord ‘orgaan’ is  hier beeldspraak, die verwarrend kan zijn. Deel 1 probeert 

je in de juiste positie te krijgen om naar je eigen denken te kijken. De naïef realist denkt dat  

alles wat hij waarneemt is zoals hij het ziet, dat zijn denken slechts een abstract ‘naslagwerk’ 

is. In deel 1 leer je zien dat dit naïef realisme alleen voor het denken op zijn plaats is: het 

denken is precies zoals het zich voordoet – maar dan moet je het wel doorleven.  

 

Vraag: zijn er ook gedachten “die niet het geval zijn”? Je kunt bijvoorbeeld iets verkeerd 

denken of je kunt associëren.  
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Antwoord: Steiner zei vaak dat mensen niet echt denken: ze beleven een stroom van 

gedachten, maar denken niet echt zelf. Gaat het nu om een gedachte of om een associatie? Als 

je goed kijkt is het heel helder. Je moet reflecteren, daar zit activiteit in, die je moet uitvoeren.  

Hoe weet je nu of een gedachte klopt? Je hebt altijd vragen of je gedachte wel klopt, dat hoort 

bij het leven. Je kunt de scepticus uithangen, een spelletje daarmee spelen, alles betwijfelen. 

Dat heeft geen zin. Je kunt ook zekerheid hebben over iets zonder te zeggen dat het 

onmogelijk anders kan zijn. En gedachten hangen onderling samen, ze ondersteunen elkaar. 

Daar ontlenen we ook zekerheid aan. 

 

Vraag: Je hebt ook begripsoordelen, die dus alleen op andere begrippen betrekking hebben. 

Zo kun je bijvoorbeeld de begrippen donder en bliksem op elkaar betrekken. De inhoud van 

de begrippen klopt in zichzelf, voor jezelf. 

 

Antwoord: de samenhang van gedachten kun je als wezenlijk ervaren, in tegenstelling tot 

associaties. De filosoof Pinker ziet bijvoorbeeld het menselijk denken als een soort 

rekenapparaat – maar een rekenapparaat kun je ook anders programmeren zodat er niets klopt 

van de uitkomsten die het geeft. Dat maakt voor het rekenapparaat niets uit, of de regels die 

hij toepast kloppen of niet. Hij past ze gewoon toe. Dat doet de mens in Pinkers beeld van het 

denken ook. Er is dan dus geen intrinsiek iets dat de samenhang doorziet en zich daarnaar 

richt. Dat is een essentieel verschil. En dat verschil zit hem in het zelfbewustzijn van het 

denken, zoals Rödl dat noemt. Wat hij zegt is cruciaal: bewustzijn en denk-oordeel vinden 

plaats in één act. Om dat in te zien is het bewerkstelligen van de uitzonderingstoestand 

cruciaal.  

De waarneming stelt ons steeds voor vragen. Het gaat niet om het creëren van de zuivere 

waarneming zonder begrip. Je hoeft je niet los te maken van wat het is om als menselijk 

wezen te bestaan om te begrijpen wat het is om als menselijk wezen te bestaan. 

 

Vraag: Kun je stellen: dieren denken niet, maar hebben wel bewustzijn.  

Antwoord: ja, maar dieren hebben geen zelfbewustzijn. In zekere zin denken dieren ook, maar 

je bedoelt dan iets ander dan het zelfbewuste denken. Sommige dieren zijn ook sociaal, maar 

dat heeft ook een andere betekenis dan wat ‘sociaal-zijn’ voor mensen betekent. Het is toch 

eigenlijk overduidelijk: een dier reflecteert niet, het heeft geen zelfbewustzijn. Voor een dier 

geeft de plaats waar het is richting aan zijn leven, bij de mens niet.  

 

Vraag: Chimpansees herkennen zichzelf in spiegels, als representatie van zichzelf.  

Antwoord: maar is dat zelfbewustzijn? Misschien in een heel bepaalde zin, maar echt 

zelfbewustzijn is bijvoorbeeld: denken en tegelijkertijd je daarvan bewust zijn. Of handelen 

en tegelijkertijd je daarvan bewust zijn. Of dat gebeurt is met een spiegel niet aan te tonen. Bij 

een spiegel betrek je alleen dat spiegel-beeld op jezelf. 

 

Vraag: is het gesprek onder niet-filosofen verhard? 

Antwoord: Sinds 1893 zijn er heel veel nieuwe ontwikkelingen geweest. Veel ontdekkingen, 

zoals genetica, DNA, quantumtheorie, de relativiteitstheorie van Einstein, waren er nog niet in 

Steiners tijd of stonden nog in de kinderschoenen. 

Wat de filosofie betreft zijn er wel veel meer theorieën tegenwoordig, maar die verschillen in 

essentie niet echt van de theorieën in Steiners tijd. De filosofie bouwt niet aan een corpus aan 

gegevens, zoals bijvoorbeeld de biologie, waar de beschrijving van alle soorten leven op aarde 

steeds completer wordt. Filosofie is steeds weer opnieuw iets uitvinden en uitlichten. Daar is 

veel continuïteit te vinden – maar ook verharding, met name richting het materialisme. 
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Veel mensen denken nu op een natuurwetenschappelijke wijze, dat is algemeen geworden. Er 

zijn veel mechanistische voorstellingen. Maar: daar vind je de mens niet meer in terug.  

Dat leidt ook tot hobby-spiritualisten. Met spiritualiteit bezig zijn en er in je dagelijks leven 

niets mee doen. Dat is waar de geesten van de duisternis op uit zijn: de spiritualiteit isoleren 

in een Luciferische zielen-luchtbel zodat er op de materiële aarde uitsluitend mechanistisch 

gedacht en geleefd wordt. Leven met de Filosofie van de Vrijheid is een uitstekend medicijn 

tegen zo’n splitsing van het mensenwezen. 

  

 


