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Individuele vrijheid, sociale toekomst  
Openingsvoordracht door John Hogervorst van het seminar 2020, georganiseerd door de Ledengroep 

Filosofie/Antroposofie van vrijdagavond 20-11 tot zondagmiddag 22-11-2020 

 

Goed dat we hier met zoveel mensen bij elkaar kunnen zijn. Het belang van het beleven 

van elkaar en van samenzijn ervaren wij eigenlijk eerst nu door het gemis ervan. Maar wat 

wij nu meemaken met deze corona-geschiedenis is eigenlijk niets nieuws. Het is een soort 

logisch, natuurlijk vervolg van waar wij mensen al langere tijd naar op weg zijn. Het is ook 

een uitnodiging om te zien wat deze tijd blootlegt. De ontwikkelingen tonen nu hun 

apocalyptische karakter, maar zijn in feite niet wezenlijk anders dan zeven, of twaalf jaar of 

nog langer geleden, Ze zijn een logisch vervolg op de weg die wij eerder zijn ingeslagen.  

De corona-geschiedenis – ik spreek liever daarvan dan van een ‘crisis’- heeft een 

onthullend karakter. Daaronder ligt het vraagstuk van de vrijheid. We hebben allemaal te 

maken met feiten en gewoonten die bij ieder van ons de vraag kunnen oproepen: wat is 

vrijheid eigenlijk en wat betekent dat voor mij ? De onthulling heeft veel positieve kanten, 

er komt veel bloot te liggen. Er liggen hier kansen en uitdagingen. 

 

Kunnen wij vrij zijn als anderen dat niet zijn?  

Wie is Rudolf Steiner? Hoe kijk ik aan tegen de persoon van Rudolf Steiner? Voor mij is hij 

als een vriend. Niet een vader, ook niet een autoriteit aan wie je van alles kan voorleggen 

en die dan met de oplossing komt. Ik ervaar mijn verhouding tot hem als een heel 

plezierige. En over het leven van deze vriend van mij wil ik het hebben, over hem wil ik iets 

vertellen aan de hand van enkele belangrijke momenten in zijn leven. Ik ervaar hem als 

een mens op weg, samen met anderen en individueel, naar een fase van onze 

ontwikkeling waarin het zo kan zijn, dat wij tot vrijheid komen, als geschenk aan de 

kosmos. Dat is iets om ernstig van te worden.  

 

Bij de vrijheid laat zich de vraag stellen: is het mogelijk en denkbaar dat wij vrij zijn, terwijl 

het tegelijkertijd zo is, dat andere mensen niet vrij zijn, of het nu om miljarden mensen 

gaat of over enkelingen?  

De schrijver van het boek ‘De kernpunten van het sociale vraagstuk’, mijn vriend, gaat er 

van uit dat dat niet mogelijk is. De vrijheid die de Filosofie van de Vrijheid beschrijft kan er 

niet ten volle zijn, zolang er ook maar één mens is die onvrij is en in nood verkeert. Dat wil 

zeggen: ware vrijheid is op aarde niet mogelijk zolang er mensen zijn die alleen in 

noodzakelijkheid leven, dus zonder vrijheidservaring, zonder vrijheidsbesef, die geen weg 

hebben gevonden naar vrijheid, maar gebonden zijn aan het noodzakelijke, zoals driften, 

begeerten en de noden van de lijfelijkheid.  

We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.  

 

In zijn Filosofie van de Vrijheid formuleert Steiner: “Leven uit liefde tot de daad en laten 

leven uit begrip voor andermans wil is het Leitmotiv van vrije mensen”. Dat is een 

fundamenteel inzicht dat de Filosofie van de Vrijheid biedt. En als je kijkt naar het leven 

van Rudolf Steiner is er geen mens op wie dit Leitmotiv zo van toepassing is als juist op 

hem. De Filosofie van de Vrijheid is een verhaal dat de auteur zelf heeft beleefd. Het is 

een filosofisch geschrift dat de eigen ervaringen van de auteur weergeeft. Het biografisch 

element is erg geliefd in onze tijd. Bij Rudolf Steiner heeft het biografische element niets 

particuliers maar is als algemene weg voor ieder mens neergelegd.  
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De sociologische basiswet  

In 1898 wordt Rudolf Steiner redacteur van het Magazin für Litteratur, waarvan hij iets 

bruisends en vernieuwends wil maken. Dat lukt dan niet echt. In een voordracht uit 1918 – 

de tweede druk van de Filosofie van de Vrijheid is net verschenen en naar aanleiding 

daarvan blikt hij terug op zijn leven. In 1898, in een boekbespreking die hij in het Magazin 

für Litteratur publiceerde, formuleerde hij de ‘sociologische basiswet’: 

Aan het begin van haar culturele status streeft de mensheid naar het ontstaan van sociale 

instellingen; het belang van de enkeling wordt voorshands opgeofferd; de verdere 

ontwikkeling leidt er evenwel toe dat de enkeling zich uit de belangen van de instellingen 

bevrijdt en tot een vrije ontplooiing van zijn behoeften en van zijn capaciteiten komt.     

 

Met deze ‘wetmatigheid van het sociale leven’ – die bij mijn weten op geen enkele manier 

de aandacht trok – beschrijft Steiner tegelijkertijd de ontwikkeling van de mensheid, vanuit 

het verleden naar het heden en de toekomst. De ontwikkeling die in deze wet wordt 

aangeduid is nog steeds gaande.   

De mens zag zich oorspronkelijk niet als individu, maar beleefde zichzelf instinctmatig als 

deel van het sociale geheel. Als echo komt dat terug in onze vroegste kinderjaren, als we 

geheel zijn ingebed in het gezin waarin we opgroeien, met alles meebewegend. Maar als 

de ontwikkeling verder gaat, krijgt de individuele mens een ‘kern’ en een soort ‘korst’ en 

zondert hij zich af van het sociale geheel. Die individualistische mens is de mens zoals hij 

nu is.  

Kijk eens naar het leven van je (over)grootvader of –moeder. Nog maar 150 jaar geleden 

was het leven van de mens, ook in een modern land als Nederland, voor wat betreft 

aspecten als geloof, beroep, sociale status enzovoort in belangrijke mate bepaald door het 

milieu waarin je geboren werd. En als vrouw was je leven sowieso al ingevuld in de sociale 

gemeenschap, Voor de meesten van hen gold dat ‘trouwen en kinderen krijgen’ de belang-

rijkste levenslijn was, eenvoudigweg omdat zij als vrouw geboren werden. De ontwikkeling 

die in de sociologische basiswet wordt beschreven voltrekt zich met enorme snelheid; 

denk maar eens hoezeer wij, als eigengereide individuen hechten aan de mogelijkheid 

onze eigen keuzes te maken op alle gebieden van het leven: beroep, geloof, seksualiteit, 

enzovoort.  

 

De essentie van wat De filosofie der Vrijheid behelst, is alleen in en door het individu te 

realiseren. Het individu in wording is op weg naar de vrijheid. Individu-zijn is een voorbe-

reiding op en een voorwaarde voor de weg naar vrijheid. Dat brengt als vanzelf met zich 

mee dat alle sociale samenhangen hun vanzelfsprekendheid verliezen. De relatie tussen 

het individu en de gemeenschap wordt een belangrijk vraagstuk, dat meer dan ooit actueel 

is. Er is altijd wat met al die eigenwijze individuen. Alles zal steeds vernieuwd moeten 

worden. Het individu, ieder voor zich, zal zelf een weg moeten vinden tussen de innerlijke 

en de uiterlijke autoriteit. Vroeger was dat niet zo’n scherp omlijnd vraagstuk, nu is ieder 

voor zich op weg wat betreft een oordeel over of iets waar of niet waar is, zinvol of niet 

zinvol.  

Wat vormt in deze zoektocht dan de grondslag voor het oordeel? Zoek je iets buiten je of 

bouw je iets in jezelf, zodat je oordeels-bekwaam wordt? Zoek je vrijheid of verlichte 

dwang of een soort verlicht despotisme? 

 

De publicatie van De filosofie der Vrijheid had voor Steiner een brug kunnen zijn naar de 

wetenschap, maar werd niet juichend ontvangen. Het Magazin für Litteratur een brug naar 
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toentertijd moderne, cultureel geïnteresseerde lezers, maar zo ging het niet. Steiner had 

het blad van de vorige uitgever overgenomen, en de nieuwe impulsen die hij erin tot uiting 

bracht deden de oudere lezers vertrekken, terwijl er nauwelijks nieuwe lezers bijkwamen.  

Via zijn contact met de anarchist Mackay kwam Steiner bij de Arbeiterbildungsschule in 

Berlijn. Dat was een socialistische school ‘tot verheffing van het volk’. Rudolf Steiner wordt 

hiervoor als leraar gevraagd, maar zei de leiding dat hij dan zou werken op basis van 

eigen kennis en inzicht en zich niet zou baseren op Marx. Men wilde hem toch hebben. 

Steiner verwierf een zekere naam en werd ook buiten de school gevraagd. Rond 1900 

werd hij bijvoorbeeld gevraagd een voordracht te houden naar aanleiding van het 500-jarig 

bestaan van de boekdrukkunst, voor zo’n vijfduizend mensen. Maar ook in dit milieu vindt 

Steiner geen werkelijke aansluiting; het werk op de Arbeiterbildungsschule  loopt niet goed 

af. De leiding wil van hem af omdat hij ideologisch niet in de pas loopt. Tijdens een 

vergadering, met enkele honderden van zijn ‘leerlingen’, arbeiders, en vier 

vertegenwoordigers van de leiding, wordt Steiner ter verantwoording geroepen. Hij wordt, 

zoals hij zelf zegt, ‘heraus lanciert’, tegen de zin van zijn leerlingen in. Als Steiner de 

leiding voorhoudt dat het socialisme moet worden verbonden met vrijheid, wordt hem 

gezegd:  ’Wij zijn voor verlichte dwang, niet voor vrijheid”.     

  

De sociale hoofdwet 

Inmiddels vindt Steiner aansluiting bij een andere groep mensen die mogelijk wel kan 

verstaan wat hij heeft te zeggen. Hij treedt steeds vaker op als spreker in theosofische 

kringen.  Zo geeft hij daar in 1904 een serie voordrachten  die de basis vormen voor zijn  

boek ‘De weg tot inzicht in hogere werelden’. 

Opmerkelijk: dit boek is sinds het verscheen, rond 1905, permanent in druk geweest en is 

nog altijd een van de best verkochte Steinertitels.  

Als vervolg komt er een nieuwe reeks voordrachten met als thema: ‘Theosofie en het 

sociale vraagstuk’. Maar, en ook dat is opmerkelijk, al na drie voordrachten stopt Steiner 

deze reeks wegens gebrek aan belangstelling. Steiner introduceert in deze tweede serie 

voordrachten de sociale hoofdwet: die luidt: 

Het welzijn van een geheel van samenwerkende mensen is des te groter, naarmate de 

enkeling minder aanspraak maakt op het resultaat van zijn prestaties, dat wil zeggen 

naarmate hij meer daarvan aan zijn medewerkers afstaat en naarmate meer van zijn 

behoeften niet uit zijn eigen prestaties, maar door de inzet van anderen worden 

bevredigend.  

 

Eigenlijk staat het er heel eenvoudig: doe je best en wat dat oplevert, doe daar afstand 

van en leg het in het midden neer. Anderen doen dat ook en op die manier heeft iedereen 

het zo goed als kan. Dit is een wetmatigheid, een natuurlijk gegeven of we het nu weten of 

niet, het ons bewust zijn of niet. Als we hier tegen handelen, dan daalt het  algemene 

welzijn.  

 

Interessant is de relatie tussen de twee genoemde wetten: de sociologische basiswet is 

het verhaal van de menselijke geschiedenis. Het proces van individualisering is als het 

ware een golf die ons in de rug voortduwt. De sociale hoofdwet heeft een ander karakter 

en is een lichtbaken voor iets dat er in de toekomst kan zijn. Ze beweegt vanuit de 

toekomst naar ons toe, naar het nu.  
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De liefde en het sociale oerfenomeen 

Dieter Brüll zocht naar het zevenjaars-ritme van de sociale impuls van Rudolf Steiner en  

vond een belangrijke stap in een voordracht uit 1912: De liefde en haar betekenis in de 

wereld. Dieter Brüll plaatst hiermee de liefde in de ontwikkelingsstappen van de sociale 

impuls zoals die in het werken van Rudolf Steiner optreedt en verbindt die met het sociale 

oerfenomeen  

Het gaat er hierbij om wat er gebeurt wanneer twee mensen met elkaar in gesprek zijn: in 

zijn meest essentiële vorm is het gesprek een ritmisch gebeuren, afwisselend gaat de één 

en dan weer de ander op in wat de ander zegt – valt in slaap aan de ander, zo 

karakteriseert Steiner deze fase in het gesprek – wordt weer wakker en spreekt zich uit.  In 

onbevangenheid en met werkelijke interesse naar de ander luisteren; uitspreken wat ten 

diepste in je leeft – daar ligt het wezenlijke van de werkelijke ontmoeting tussen twee 

mensen. 

 

Ik stuitte nog op een opmerkelijk citaat van Rudolf Steiner over de liefde – dat relevant is 

omdat het in deze bijeenkomst ook over de Filosofie van de vrijheiud gaat: 

Wanneer we in het mensenwezen zoeken naar de oorsprong van de morele intuïties, naar 

het eigenlijke impulserende zedelijke motief in de morele intuïties, dan stuiten we op de 

geestelijke gelouterde liefde. Daar waar deze liefde geestelijk wordt neemt zij de morele 

intuïties in zich op en de mens is een moreel mens wanneer hij de plicht liefheeft omdat de 

plicht uit de menselijke individualiteit zelf voortkomt en kracht geeft. (bron: GA 102).    

Het gaat dus om de drieslag: het vrije intuïtieve denken - waardoor het motief wordt 

gevonden -, de liefde, de daad. 

 

Het jaar 1917  

Een belangrijke volgende stap in de werkzaamheid van Rudolf Steiner vindt plaats in 

1917. De Eerste Wereldoorlog woedt en brengt diepe menselijke ellende. In Rusland vindt 

in dat jaar de Februarirevolutie plaats, gevolgd door de Oktoberrevolutie waarin Lenin de 

macht grijpt en het communisme vestigt. 

In Amerika komt president Woodrow Wilson, destijds alom beschouwd als wijze 

vredesprofeet, met zijn 14-punten plan waarvan o.a. het zelfbeschikkingsrecht van 

volkeren een onderdeel is: een volk moet ook een eigen staat kunnen vormen. Dit wordt 

gepresenteerd als een nieuw idee, maar is in feite een oud, archaïsch idee, gebaseerd op 

bloedsbanden, dat voor wat betreft Europa, maar feitelijk voor de hele wereld, heeft 

gezorgd voor versplintering, waar meerdere volkeren al dan niet vreedzaam in landen 

samenleefden. Wilsons eigen minister van buitenlandse zaken waarschuwde hiervoor: ‘dit 

wordt een doos van Pandora”. Maar Wilson wilde er per se aan vast houden.  

 

In 1917 wordt ook de sociale driegeleding geboren, via Rudolf Steiner. Het beeld is dus: 

Wilson in het Westen, Lenin in het Oosten en Steiner daar middenin.  

In zijn Sociale Driegeleding wil Steiner het zelfbeschikkingsrecht van het individu inhoud 

geven en tot grondslag voor het sociale leven maken.  

De sociale driegeleding is er voor het zelfbeschikkingsrecht van het individu, - dat is één 

manier om de driegeleiding te typeren. Het is het Midden-Europese antwoord op Wilson.   

In oktober 1917 houdt Steiner zijn eerste voordracht over sociale driegeleding. De drie 

geledingen noemt hij in die voordracht: het economisch leven, het rechtsleven en het 

morele leven. Later noemt hij dat het ‘geestesleven’. 
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Het jaar 1919 is een rumoerige tijd. Er heerst grote chaos in Duitsland, miljoenen mensen 

zijn omgekomen, miljoenen komen weer terug van de oorlog. De economie is een 

oorlogseconomie geworden, levensmiddelen zijn schaars. Er is geen centraal gezag, er is 

oproer, revolutie en  en strijdgroepen die elkaar bevechten.   

In deze tijd schrijft Rudolf Steiner de “De kernpunten van het sociale vraagstuk” en spreekt 

hij over de sociale driegeleding. Hij werkt dan dag in dag uit aan de driegeleding. 

 

Wat is sociale driegeleding? 

In de sociale driegeleding gaat het om drie van elkaar te onderscheiden gebieden, 

hoofdactiviteiten of functies binnen het sociale leven, die zich ieder binnen het eigen 

gebied dienen te ontwikkelen, zonder storende invloeden van de andere twee gebieden. 

En met elk van deze drie gebieden of functies identificeert Steiner steeds één van de drie 

idealen van de Franse Revolutie: 

 Vrijheid behoort het leidende principe te zijn in dat gebied van het samenleven waar 

ieder individu tot volledige ontplooiing moet kunnen komen. Hoe die individuele 

ontplooiing er uit ziet is voor elk persoon anders is, daarom is vrijheid het leidende 

principe binnen het gebied of de functie van het geestesleven. Het is het gebied waar 

elk individueel mens zijn ik zoekt, zijn potentie wil kunnen ontwikkelen,   

 Om te kunnen leven als aards wezen heeft de mens allerlei producten en diensten 

nodig, waarvoor we de aarde bewerken. Dat is aan de orde in het gebied van de  

economie. Binnen dit gebied is het leidende principe de broederschap. Producenten,  

distributeurs en consumenten zouden hier met elkaar verbonden moeten zijn in  

associatieve verbanden. 

 Tenslotte is er een stelsel van onderlinge afspraken nodig waarin staat beschreven hoe 

ieder van ons zich dient te verhouden tot de ander. Dit is het gebied of de functie van 

het rechtsleven of de politiek. Leidend en sturend principe binnen dit gebied is de 

gelijkheid. 

 

Net zoals er binnen het menselijk organisme drie functies zijn te onderscheiden met ieder 

een eigen taak of functie die toch in goede, gezonde onderlinge samenwerking resulteren 

in een gezond organisme, zo is dat ook het geval met de drieledigheid van het sociale 

organisme. Met deze gedachte als diagnose-instrument wordt ook helder wat er zoal mis, 

dat is ziekmakend is aan de huidige structuur in de samenleving en omgekeerd kan dat 

wat als ongezond aanvoelt in de huidige samenleving begrepen worden als de inwerking 

van één van de drie principes in een gebied of functie waarbinnen dat principe niet thuis 

hoort. 

Enkele schetsmatige voorbeelden: 

 vrijheid in het gebied van de economie leidt tot grote onrechtvaardige verdeling van de 

welvaart: tot onvoorstelbare opeenhoping van rijkdom bij enkelen ten koste van velen. 

 gelijkheid in het geestesleven leidt tot de welbekende eindtermen en citotoetsen waar-

mee de grote verscheidenheid aan talenten van mensen wordt teruggebracht tot een 

soort van eenheidsworst en tot wat als nuttig en wenselijk beschouwd wordt voor de 

economie. 

 

De Filosofie van de Vrijheid, antroposofie en sociale driegeleding. 

Tot slot wil ik een grote boog spannen door de samenhang aan te geven die er volgens mij 

bestaat tussen De Filosofie van de Vrijheid, de antroposofie en de sociale driegeleding. 
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De Filosofie van de Vrijheid beschouw ik als de grondslag, de basis: daarin staat de 

wetenschappelijke verantwoording beschreven van alles wat Steiner daarna heeft 

ontwikkeld. 

De Filosofie van de Vrijheid is hiermee het fundament van de antroposofie. 

In de antroposofie gaat het erom datgene wat in de mens als potentie sluimert wakker te 

maken en tot ontwikkeling te brengen. De antroposofie is het resultaat van het 

geesteswetenschappelijk onderzoek door Rudolf Steiner en is een nadere uitwerking van 

wat kan worden bereikt met gebruikmaking van de in de Filosofie van de Vrijheid 

aangegeven weg. Zij vormt de opgetrokken muren van het gebouw. 

De sociale driegeleding kan je dan beschouwen als het dak van het gebouw: ze is 

randvoorwaardelijk voor de praktische uitwerkingen van de geesteswetenschappelijke 

inzichten binnen de uiteenlopende werkgebieden.  

Wat betekent het voor de antroposofie als ik die alleen opneem, als ik mij verrijk met de 

kostbare antroposofische inhouden? Niet veel, als het niet ook een sociale of 

maatschappelijke betekenis kan krijgen. Het gaat om de liefde en om die als kring steeds 

groter te laten worden, anders is het eigenliefde.    

 

Als je deze drie grootheden – de Filosofie der Vrijheid, de antroposofie en de sociale 

driegeleding-  beziet kun je mét Steiner tot de conclusie komen dat “de sociale 

driegeleding de praktische uitwerking van de antroposofie is”.  

En wat die uitwerking betreft zegt Steiner: ‘we moeten handelen alsof de mensen er rijp 

voor zijn. Niet eerst afwachten tot wij in onze geestelijke ontwikkeling zover zijn en dan  

pas handelen. Wij moeten elkaar aanspreken alsof ieder van ons net een maatje groter is  

dan hij is.’ 


