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Brug en poort in één – het ik 

 

Wanneer de mens zichzelf doorgrondt, 

dan wordt het zelf tot wereld; 

doorgrondt de mens de wereld, 

dan wordt de wereld tot zijn zelf. 

 

Aan het thema zelfkennis en het doorgronden van de wereld kan niemand zich onttrekken. 

Sinds Oidipous het raadsel van de sfinx oploste, is het geworden tot het existentiële probleem 

van de mens dat vanuit Delphi in zijn leven klinkt. 

Het thema zelfkennis en het doorgronden van de wereld loopt door het hele werk van Rudolf 

Steiner heen, vanaf het begin tot in de oprichting van de Vrije Hogeschool voor 

Geesteswetenschap en de lezer komt er op individuele wijze mee in aanraking. De blik gaat 

daarbij van oeroude tijden tot in een alleen nog maar te voorvoelen toekomst. 

In De wetenschap van de geheimen der ziel beschrijft Rudolf Steiner de ontwikkeling van de 

mensheid van de voorbije Saturnustoestand tot in een verre toekomst. Het menszijn ziet er 

voor de Archaï, de geesten van de persoonlijkheid, op Saturnus anders uit dan voor de 

tegenwoordige mens in de aardse omstandigheden. Het gemeenschappelijke van het menszijn 

– of het nu in saturnale omstandigheden of in aardse omstandigheden is – bestaat echter uit 

het hebben van een ik en het zich daarvan bewust zijn. Archaï in saturnale omstandigheden en 

mensen in aardse omstandigheden beschikken over een ik- bewustzijn. (1) 

 

Op zoek naar eenheid tussen ik en wereld 

 

Talloze malen heeft Rudolf Steiner zich gewijd aan de relatie tussen de zelfkennis van de 

mens en het doorgronden van de wereld. Of het nou in De filosofie van de vrijheid is of op het 

filosofencongres van Bologna, in de meditaties voor leraren en heilpedagogen of in allerlei 

andere beschouwingen – de relatie tussen zelfkennis en het doorgronden van de wereld komt 

overal aan bod. In De filosofie van de vrijheid beschrijft hij de geschiedenis van het 

geestelijke leven als een voortdurend zoeken naar de eenheid van ik en wereld. Religie, kunst 

en wetenschap richten zich eveneens op dat doel: de religieus-gelovige zoekt in de 

openbaring, waar God hem deelgenoot van maakt, de oplossing van de wereldraadselen waar 

zijn ik, ontevreden met de uitsluitend zichtbare wereld, hem mee confronteert. De kunstenaar 

probeert in de stof de ideeën van zijn ik uit te drukken, om wat er in zijn innerlijk leeft te 

verzoenen met de buitenwereld. Ook hij voelt zich onbevredigd door de zichtbare wereld en 

probeert er die extra dimensie aan toe te voegen die zijn ik, haar overstijgend, in zich draagt. 

De denker zoekt naar de wetmatigheden van de verschijnselen, hij streeft er naar denkend te 

doordringen wat hij waarnemend ervaart. (2) 

Een streven naar inzicht dat in het proces tegelijk subject en object van onderzoek is, ziet zich 

gesteld voor de grootst mogelijke moeilijkheden. Dat is de reden waarom er doorgaans zo’n 

diepe kloof gaapt tussen de eis tot zelfkennis en haar verwerkelijking. De discrepantie tussen 

appèl en vervulling komt reeds bij de eenvoudigste pogingen tevoorschijn. Banale 

voorbeelden tonen dat. 

De puber vraagt zich af of hij knap of lelijk is, of zijn neus te kort of te lang is. Het beeld 

alleen al van de uiterlijke verschijning sluit zich af voor een onbevangen waarneming. 

Een vrijeschoolleraar staat bij al zijn collega’s bekend als een ‘typische’ melancholicus. Hij is 

een slank oprijzende gestalte met enigszins afhangende schouders, de ogen worden op een 

edele wijze bedekt door zijn oogleden en hij heeft verder nog een aantal van de bijbehorende 



kenmerken. Bij een gezamenlijk uitje springt hij over de balk die het einde van de bosweg 

markeert. De collega’s zijn verbijsterd, maar hij draait zich om en zegt: “Jullie willen me toch 

niet geloven dat ik een sanguinicus ben.” 

 

Subjectieve beleving, objectieve constitutie 

 

Wat bij de beoordeling van andere mensen al voor moeilijkheden kan zorgen, dat neemt nog 

toe als je de blik op jezelf richt. Iedere laag van de lichamelijkheid zorgt daarbij voor 

specifieke problemen. De configuratie van het zielenleven is het meest vertrouwd voor het 

bewustzijn en opent zich dienovereenkomstig het gemakkelijkst, want de wereld van de 

zielenstemmingen is relatief toegankelijk. Moeilijker wordt het al bij de constitutie van het 

etherische. De verschillende verschijningsvormen daarvan delen zich niet direct mee, maar 

moeten door een stap in het geestelijke worden geïdentificeerd. Groei, voortplanting, 

geheugen, temperament, geweten, blijvende gewoontes en karakter zijn zeer uiteenlopende 

kennisopgaven binnen dit veld. De beoordeling van de eigen gezondheidstoestand gaat heen 

en weer tussen subjectieve beleving en objectieve constitutie van de organische samenhang. 

 

Zelf-ervaring 

 

De blik op het zelf, het object van onderzoek tot buitenwereld te maken, zet de deur open voor 

allerlei vormen van vooringenomenheid. Het zelf moet voor de blik op zichzelf onzelfzuchtig 

worden. Vormen en oefeningen van de innerlijke weg proberen daarvoor passende 

voorwaarden te scheppen. Concentratie, wilskracht, gelatenheid, positiviteit, openheid en 

integriteit zijn eigenschappen die veroverd moeten worden. 

Met de beschouwing van de levensloop hebben we een vruchtbaar object in handen, een stuk 

wereld. Het kijken naar details kan zich daarbij misschien verwijden tot een blik op het 

geheel. Daarmee wordt niet alleen de som van de grotere en de kleinere details zichtbaar, 

maar je kunt het beeld dan geleidelijk doordringen en de samenhang van de details gaan zien. 

Hoe verder je teruggaat en hoe helderder je de aandacht richt op het verleden, des te sterker 

kun je je bewust worden van het gemeenschappelijke, het karakteristiek-kenmerkende van het 

levensbeeld. Iets wezenlijks wordt op deze wijze zichtbaar en je krijgt een ziele-etherische 

beleving van de levensconfiguratie. Je kunt dit zo gaan beleven dat je de incarnatie als het 

ware gaat proeven, daarin kan karma duidelijk worden. Rudolf Steiner spreekt in dit verband 

van de mogelijkheid van bijvoorbeeld een bitter, bitterzoet of zuur gevoel. (3) 

Je kunt zelfs een indruk krijgen van het voorgeboortelijke. Daarbij kijk je tot aan het moment 

van de geboorte, de karmische context ervan, en kun je misschien zelfs iets beleven van de 

ophanden zijnde incarnatie. Iedere incarnatie is verbonden met een voorgeboortelijk besluit en 

met de verleiding dit besluit uit de weg te gaan. Hoe sterker we ons deze situatie kunnen 

voorstellen en ons er bewust van worden dat wij die situatie in de loop van ons leven ook in 

verschillende vormen tegenkomen, des te duidelijker kunnen de krachten tevoorschijn komen 

die met het ik zelf verbonden zijn. Zij geven ons de kracht, trouw te blijven aan ons besluit en 

de levensweg te aanvaarden. 

Als het zelf zich bewust wordt van zichzelf en het ik zich in de daarmee tot in het oneindige 

verruimde wereld beleeft, dan worden voor het geïsoleerde object-ik de hogere fasen van de 

ik-wording ervaarbaar. 

 

Een andere ik-ervaring 

 

Vanuit een andere invalshoek kunnen we ons richten op de zelfverwerkelijking als ik-

ervaring. Daarbij kijken we niet naar het verleden maar naar de toekomst. “Wat wil ik 



bereiken?”, “Waardoor krijgt mijn leven waarde?” kunnen uitgangspunten voor zo’n 

zienswijze zijn. In dit verband is vaak sprake van kwalificaties als ‘concreet’, ‘praktisch’, 

‘economisch’ of ‘efficiënt’. Het ik wil iets bereiken. Het wordt actief als plannende, 

organiserende instantie die levensomstandigheden vormgeeft, opnieuw ordent en verankert. 

Als deze ambities een moreel aspect hebben, dan duiken vaak woorden op als ‘vooruitgang’, 

‘ontwikkeling’ en ‘moderniteit’. De projecten waarop zich de ambitie richt, worden 

gekoppeld aan ‘culturele vooruitgang’ of het ‘welzijn van de mensheid’. In De filosofie van de 

vrijheid wijst Rudolf Steiner bij het streven naar ‘culturele vooruitgang’ op een in eerste 

instantie niet op de voorgrond tredend probleem – vaak wordt het niet opgemerkt. Iemand die 

zo handelt “zal ook de ondergang en de vernietiging van een aantal dingen die ook bijdragen 

aan het welzijn van de mensheid, op de koop toe moeten nemen.” (4) 

Als je je richt op doelen die in de buitenwereld moeten worden bereikt, zul je steeds verstrikt 

raken in het gebied van de ondergang, van het sterven. Je verbindt je met hetgeen onderhevig 

is aan de vernietigingsstroom van het vergankelijke. 

Zo kan het ik zich ten opzichte van de wereld in een tweevoudig desolate relatie beleven. Aan 

de ene kant maakt het contact met het ongeborene, het ongeleefde en aan de andere kant met 

het voortdurend stervende, het dode. 

 

De brug 

 

Een spreuk die Rudolf Steiner met kerstmis 1920 aan Ita Wegman gaf, zegt: (5) 

 

De mens is een brug 

Tussen dat wat geweest is 

En het zijn van de toekomst; 

Het nu is een ogenblik; 

Ogenblik als brug. 

 

Ziel geworden geest 

In stoffelijk omhulsel 

Dat is uit het verleden; 

Geest wordende ziel 

In kiemschalen 

Dat is op weg naar de toekomst. 

 

Vat het komende door wat geweest is 

Hoop op het wordende 

Door wat geworden is. 

Begrijp zo het zijn 

In het worden; 

Begrijp zo wat wordt  

In het zijnde. 

 

Wat een ogenblik is, kunnen woorden niet zeggen. Nauwelijks heb je je aandacht er op gericht 

of het ontglipt je alweer. Het verleden en de toekomst kunnen echter gelijkwaardig naar de 

mens toestromen, respectievelijk door hem opgepakt worden. Het ogenblik is de brug, 

tegenwoordigheid van geest is het bouwmateriaal. 

Zolang je je in je streven naar kennis baseert op voorstellingen, dat wil zeggen op verbanden 

die tot bepaalde waarnemingen of belevingen te herleiden zijn, zolang ben je onderworpen 

aan de vernietigingsstroom van het stervende. Zolang zij vervluchtigen in wezenloze 



abstracties, verliezen zij zich in het ongeleefde. “Het hoogst denkbare morele principe (…) 

ontspringt (...) uit de bron van de zuivere intuïtie en zoekt pas achteraf de relatie tot de 

waarneming (tot het leven).” (6) 

De relatie van de mens met de wereld is er een van een brug naar verleden en toekomst. De 

brug is zijn ik, waarin ik en wereld versmelten tot een nieuwe eenheid. Tegelijkertijd is deze 

brug een ‘er midden doorheen’, brug en poort in één. 

 

Hartmut Schiller, Generalsekretär van de Antroposofische Vereniging in Duitsland 

 

 

Noten 

(1.) Rudolf Steiner, De wetenschap van de geheimen der ziel (GA 13), hoofdstuk ‘De 

ontwikkeling van de wereld en de mens’: “De Geesten van de Persoonlijkheid zijn ‘mensen’ 

op saturnus. Zij hebben als onderste wezensdeel geen fysiek lichaam, maar een astraal 

lichaam met een ik. Daarom kunnen zij de ervaringen van dit astrale lichaam niet in een 

fysiek en etherisch lichaam uitdrukken zoals de tegenwoordige mens; maar zij hebben niet 

alleen een ‘ik’, ze weten het ook, omdat de warmte van Saturnus hun dit ‘ik’ als weerkaatsing 

tot bewustzijn brengt. Zij zijn mensen, maar onder andere omstandigheden dan op aarde.” 

(2.) Rudolf Steiner, De filosofie van de vrijheid (GA 4), hoofdstuk 2. 

(3.) Rudolf Steiner, Werkingen van het karma (GA 135), voordracht op 20 februari 1912 in 

Stuttgart. 

(4.) Zie noot 2, hoofdstuk 9. 

(5.) Rudolf Steiner, Kerstmis, 24 december 1920, in Wahrspruchworte (GA 40), blz. 143. 

(6.) Zie noot 4. 
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