
1 
 

Nawoord 

 

Muziek in het leven van Rudolf Steiner 

 

 

Uit:     Rudolf Steiner over muziek 

Spreker en schrijver:  Rudolf Steiner 

Nawoord:   Frank Berger 

Uitgeverij:   Christofoor, 2006 (2e druk) 

 

 

Muzikale affiniteit  

Rudolf Steiners leven getuigt van een intense verbondenheid met het gebied van 

de kunst. Hij was zelf onder meer actief als beeldhouwer, schilder, architect en 

dichter. Hij bespeelde echter geen instrument en componeerde ook niet. Er zijn 

evenmin geschriften van zijn hand over muzikale of muziek-esthetische onderwer-

pen, zelfs niet uit de periode dat hij actief was als kunstcriticus en redacteur. Toch 

moet zijn verhouding tot de muziek een bijzonder diepe zijn geweest. Daarvan ge-

tuigen enkele passages uit zijn autobiografie Mijn levensweg1 (waaruit, tenzij an-

ders aangegeven, hierna steeds wordt geciteerd).  

  Rudolf Steiner werd geboren in 1861. Zijn kinderjaren bracht hij door op het 

platteland, in het Hongaars-Joegoslavische deel van het toenmalige keizerrijk Oos-

tenrijk. Tot de eerste muzikale indrukken die hij opdeed behoorde dan ook de ka-

tholieke kerkmuziek: ‘Wij schooljongens moesten bij missen, dodenherdenkingen 

en uitvaarten als misdienaar en koorknaap dienst doen' (bladzijde 33). Daarnaast 

onderging hij ‘de diepe indruk van de Hongaarse zigeunermuziek' (bladzijde 31).  

  Een belangrijke rol speelde in deze jaren de hulponderwijzer Heinrich Gangl, 

van wie de jonge Rudolf een poos een geometrieboek mocht lenen. Dit boek was 

van beslissende betekenis voor hem: ‘Dat je met je ziel kon leven in het ontwikke-

len van zuiver innerlijk waargenomen vormen, zonder indrukken van de uiterlijke 

zintuigen, dat was voor mij iets hoogst bevredigends. […] Zuiver in de geest iets te 

kunnen vatten, gaf mij een innerlijk geluk' (bladzijde 29). De ervaring dat er voor-

werpen en gebeurtenissen zijn die de zintuigen waarnemen als zijnde ‘in de ruimte’ 

buiten de mens, en dat daartegenover een soort innerlijke ruimte bestaat, die het 

toneel vormt voor geestelijke wezens en gebeurtenissen - deze ervaring leidde tot 

het volgende inzicht: ‘Gedachten kon ik niet zien als beelden die de mens zich van 

 
1 De citaten zijn grotendeels ontleend aan de uitgave Rudolf Steiner, Mijn levensweg, Zeist 1993 
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de dingen maakt, ik zag ze als openbaringen van een geestelijke wereld op dit in-

nerlijke toneel' (bladzijde 29). 

  Dit inzicht vormt de brug tot de uitspraak van Goethe die Steiner in latere jaren 

steeds weer aanhaalt om het wezen van de muziek en haar plaats temidden van de 

andere kunsten duidelijk te maken. Goethe zegt: 'De waardigheid van de kunst 

komt bij de muziek wellicht het meest treffend naar voren, omdat zij geen materie 

heeft waarmee rekening moet worden gehouden. Zij is geheel vorm en inhoud en 

verheft en veredelt alles wat zij uitdrukt' (cursivering F.B.). Bij deze uitspraak geeft 

Rudolf Steiner het volgende commentaar: 'De muziek heeft in de werkelijkheid 

geen voorbeelden (zij vindt daarin geen materiaal). De musicus schept vorm en 

inhoud vanuit zijn innerlijk. Daarom loopt de muziek het minst van alle kunsten 

het gevaar dat er niet naar het hoe wordt gevraagd dat de kunstenaar schept, maar 

naar het wat dat hij als gegeven in de buitenwereld aantreft. Daarom leent de mu-

ziek zich er het beste toe, de mens boven de werkelijkheid uit te tillen en hem naar 

de diepere zijden van het leven te voeren; maar ook, hem de ernst van het leven te 

doen vergeten.’ 

  Aan dezelfde hulponderwijzer heeft Steiner het ook te danken dat het kunstzin-

nige element in hem wakker werd: 'Hij speelde viool en piano. En hij tekende veel. 

Door die twee dingen voelde ik me sterk tot hem aangetrokken. Ik was bij hem zo 

vaak ik maar kon' (bladzijde 30).  

  Ook gedurende Steiners studententijd in Wenen (1879-1884) is zijn belang-

stelling voor de muziek en het muziekleven zeer levendig. Hij maakt er onder meer 

kennis met de componist Hugo Wolf en met Friedrich Eckstein, een van Bruckners 

naaste medewerkers. Later, in Weimar, verkeert hij in het huis van de pianist Bern-

hard Stavenhagen en komt hij in contact met de kring die rondom de componist 

Franz Liszt was ontstaan, vooral via diens leerling, de pianist en componist Conrad 

Ansorge, met wie hij in een 'mooie vriendschap' was verbonden. 'Ik doe de werke-

lijkheid geen geweld aan als ik beweer dat hij zich als een van Liszts leerlingen be-

schouwde die tot de trouwste aanhangers van de meester behoorden. Maar juist 

via Ansorge kon je de school van Liszt op de allermooiste manier ontmoeten. Want 

bij Ansorge stroomde alle muziek uit de bron van een heel oorspronkelijke, indivi-

duele menselijkheid. Die menselijkheid mocht dan door Liszt zijn geïnspireerd: wat 

er zo bekoorlijk aan was, was haar oorspronkelijkheid' (bladzijde 249).  

  In Weimar maakte hij Richard Strauss mee als dirigent van diens eerste grotere 

composities. 'Het muzikale zoeken van deze persoonlijkheid openbaarde zich als 

een stuk van Weimars eigen culturele leven. [...] Alom de rust van de traditie, een 

gedragen waardige stemming: en dan komt daar Strauss' Zarathustra binnenstor-

men, om maar niet te spreken van zijn muziek bij Tijl Uilenspiegel. Alles ontwaakt 

uit traditie, gedragenheid, waardigheid; maar op zo'n manier dat de instemming 

beminnelijk, de afwijzing onschuldig is - en de kunstenaar op de mooiste manier 

zijn verhouding tot zijn eigen schepping kan vinden.’ En verder: 'Zo zaten wij vele 

uren lang naar de première van Strauss' muziekdrama Guntram te luisteren, 
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waarin de zo geliefde, als mens zo waardevolle Heinrich ZeIler de hoofdrol ver-

vulde en zong tot hij bijna geen stem meer had. […] Hij had een zeer gaaf natuurta-

lent voor zingen. Om zich te ontplooien had hij een omgeving nodig die de experi-

menten waarmee een talent zich naar boven worstelde, met groot geduld tege-

moetkwam. Zo was de ontplooiing van Heinrich ZeIler tot de menselijk-mooiste 

ervaringen te rekenen die men kan hebben' (bladzijde 224).  

  'Herhaaldelijk brachten muziekfestivals de voor die tijd representatieve kunste-

naars en hun werken naar Weimar. Mahler bijvoorbeeld zag je daar in het begin 

van zijn carrière in actie als dirigent op een festival. Een onuitwisbare indruk is de 

manier waarop hij de dirigeerstok hanteerde; hij dwong de muziek niet in de 

stroom van de vormen, maar pointeerde haar zinvol tussen de vormen in, vanuit 

een beleven van het bovenzinnelijk-verborgene' (bladzijde 225-226). Weimar is 

van beslissende betekenis geweest voor Steiners kunstbeschouwing. Want hier oe-

fende hij zich in het vormen van een kunstzinnig oordeel, door 'het abstracte óf-óf 

van het verstandsoordeel te boven te komen. Dit oordeel verspert de ziel de weg 

naar de bovenzinnelijke wereld. In die wereld bevinden zich geen wezens en pro-

cessen die tot een dergelijk ófwel dit, ófwel dat aanleiding geven. Tegenover het 

bovenzinnelijke moet je veelzijdig worden. Je moet niet alleen theoretisch leren, 

maar je moet je tot in de diepste bewegingen van je ziel de gewoonte eigen maken, 

alles vanuit de meest verschillende gezichtspunten te bekijken' (bladzijde 226). Dit 

geldt zeker ook voor de zo tegenstrijdige muzikale stromingen waarmee Steiner in 

aanraking kwam. Aan het voorbeeld van Richard Wagner en zijn muziek wordt dit 

duidelijk. 

 

Rudolf Steiner en Richard Wagner. De evolutie van een kunstopvatting  

 

In het vierde hoofdstuk van zijn autobiografie - het gaat over de jaren rond 1883, 

die Steiner in Wenen doorbracht - vinden we de volgende passage: ‘Voor de vorm 

van geestelijke ervaring die ik destijds in mij een betrouwbare basis wilde ver-

schaffen, kreeg de muziek een kritieke betekenis. In de culturele omgeving waarin 

ik mij toen bevond, woedde in alle hevigheid de “strijd rond Wagner” In mijn jonge 

jaren had ik iedere kans aangegrepen om mijn muzikaal inzicht te verdiepen. Dat 

bracht mijn verhouding tot het denken met zich mee [cursivering F.B.]. Voor mij had 

het denken inhoud door zichzelf. Het ontleende deze inhoud niet alleen aan de 

waarneming die het vertolkte. Dit leidde als vanzelfsprekend tot een beleving van 

het zuiver muzikale klankenspel als zodanig. De wereld van de klanken was voor 

mij de openbaring van een wezenlijke kant van de werkelijkheid. Dat de muziek 

naast het klankenspel ook nog iets moest “uitdrukken”, zoals de aanhangers van 

Wagner indertijd op alle mogelijke manieren beweerden, leek mij hoogst "onmuzi-

kaal" (bladzijde 68).  

  Deze opvatting leidde tot hevige discussies met een van zijn vrienden uit die tijd, 

een idealistische jonge man: ‘Hij was helemaal in de greep van het wagnerisme. 
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Muziek die in zichzelf leefde, die niets wilde dan in klanken weven, dat was voor 

hem een afgedane wereld. Wat zich in de klanken als een soort taal openbaarde, 

dat maakte voor hem de waarde van die klanken uit. Samen bezochten wij heel wat 

concerten en operavoorstellingen. Wij waren het nooit met elkaar eens. Mijn lede-

maten werden als lood wanneer de “sprekende muziek” hem vurig enthousiast 

maakte, en hij verveelde zich gruwelijk als er muziek klonk die alleen maar muziek 

wilde zijn' (bladzijde 50).  

  Deze negatieve instelling ten opzichte van Wagner, die in de omgang met een 

andere vriend nog sterker toenam, speelde ook verder in die tijd ‘een grote rol in 

mijn zieleleven. Ik probeerde zo veelzijdig mogelijk vertrouwd te raken met de mu-

ziek die met wagnerisme niets te maken had. Mijn liefde tot de “zuivere muziek” 

nam van jaar tot jaar toe; mijn afschuw voor de “barbarij” van een “muziek als uit-

drukkingsmiddel” werd steeds groter. [...] Dat alles droeg er veel toe bij dat het mij 

- veel later - grote moeite kostte om tot begrip voor Wagner te komen, hoe vanzelf-

sprekend dat menselijk gesproken ook is tegenover een zo belangrijk cultuurver-

schijnsel' (bladzijde 70).  

  Men ziet: Steiner had zeker geen natuurlijke affiniteit tot de muziek van Richard 

Wagner. Desondanks kent hij Wagners kunstopvatting een uitgesproken grote 

waarde toe. Dat blijkt uit de voordrachten die hij later, in het kader van de Theoso-

fische Vereniging, heeft gehouden. Over Wagner sprak hij in de jaren 1904 tot 1908 

vaker dan over enig ander muzikaal onderwerp. We vinden titels als 'Richard Wag-

ner en de mystiek’, ‘Het geheim van de graal in het werk van Richard Wagner’ en 

‘De muziek van de Parsifal als uitdrukking [!] van het bovenzinnelijke’ Een opval-

lende wending. Hoe is deze te verklaren?  

  Blijkens zijn uitspraken vanaf die tijd zag Rudolf Steiner in Wagner een persoon-

lijkheid die aan de ene kant uit eeuwenoude inspiraties van de kunstzinnige evolu-

tie der mensheid kon putten, terwijl er aan de andere kant volledig nieuwe cultuur-

impulsen in optraden. Steiner spreekt in dit verband van een ‘nieuwe impuls’, die 

bij Richard Wagner instinctief als een soort ‘ochtendgloren van een nieuwe cultuur’ 

verscheen.  

  Steiner probeerde nu daar aan te sluiten waar die nieuwe impulsen werkzaam 

waren - zoals in wezen ook het geval was bij de theosofische beweging als zodanig 

en H.P. Blavatsky in het bijzonder. In dit opzicht kon Blavatsky, hoewel werkzaam 

op een geheel ander gebied, vergeleken worden met Richard Wagner: zoals deze 

voor het eerst sinds de oudheid kunst weer als ‘een interpretatie van geestelijke 

mysteries’ probeerde op te vatten, zo vormde Blavatsky en met haar de door haar 

geïnaugureerde theosofische beweging de poort waardoor voor het eerst sinds 

vele eeuwen weer spirituele waarheden de cultuur binnenkwamen. Dat beiden 

niet bij vol bewustzijn met deze geestelijke realiteiten konden omgaan, weerhield 

Steiner er niet van hun vernieuwingsstreven serieus te nemen.  

  Verhelderend is in dit verband wellicht een korte passage uit een excerpt van 

Steiners voordracht 'Richard Wagner und die Mystik' (4 december 1904, niet 
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gepubliceerd): ‘Het vermogen waarnemingen te doen in de geestelijke werelden 

noemt men mystiek of theosofie. Het is mogelijk vanuit de geestelijke werelden te 

scheppen, zonder dat men op grond van eigen waarnemingen inzicht in die werelden 

heeft [cursivering F.B.]. Dit was het geval bij de grote kunstenaars, zoals Dante. 

Goethe, Richard Wagner'.  

  De schakel tussen de theosofische beweging en de kring rond Richard Wagner 

werd onder meer gevormd door de Elzasser dichter en schrijver Edouard Schuré 

(1841-1929), die nog tot de persoonlijke vrienden van Richard en Cosima Wagner 

had behoord. Schurés mysteriespel Das heilige Drama van Eleusis werd tijdens het 

theosofische congres in München in 1907 onder leiding van Rudolf Steiner uitge-

voerd, en Marie von Sivers (later Marie Steiner) vertaalde zijn hoofdwerk De grote 

ingewijden2 in het Duits.  

  En zo vloeien Wagners streven als kunstenaar en de kunstzinnige impulsen die 

Steiner, Schuré en anderen in de theosofische beweging trachten te wekken op een 

natuurlijke wijze samen. ‘In onze tijd is bij de werkelijk grote kunstenaars als het 

ware de instinctieve behoefte gerezen, de kunst om te vormen tot een soort offer-

viering gericht aan de goddelijk-geestelijke wereld; dat wil zeggen dat men datgene 

wat bijvoorbeeld in tonen wordt gekleed als een interpretatie van geestelijke mys-

teries gaat beschouwen. Zo zal Richard Wagner in de toekomst ooit, geestesweten-

schappelijk-cultuurhistorisch gezien, tot in alle details beschouwd moeten worden. 

Zo zal juist hij beschouwd moeten worden als een mens die representatief was 

voor ons vijfde cultuurtijdperk, die steeds de behoefte heeft gevoeld om in wat er 

in de vorm van tonen in hem leefde de drang naar de spirituele wereld uit te druk-

ken, die het kunstwerk beschouwde als een uiterlijke taal van de geestelijke wereld 

[cursivering F.B.]. Op dit punt zien wij in onze tijd strikt genomen de resten van de 

oude cultuur en het ochtendgloren van een nieuwe cultuur scherp, ruw zelfs, te-

genover elkaar staan. We hebben immers gezien hoe zogezegd het zuiver mense-

lijke samenspel van de tonen, de zuiver formele muziek die Richard Wagner wilde 

overwinnen, door de tegenstanders van Richard Wagner op heftige wijze werd ver-

dedigd, omdat zij niet in staat waren te voelen dat juist bij Richard Wagner een 

nieuwe impuls instinctief als een ochtendgloren oplichtte.3 

  Steiner legt hier de nadruk niet primair op Wagners muziek als zodanig; het gaat 

hem meer om hetgeen Wagner met zijn muziek wilde: kunst als offerviering, tonen 

die de ‘drang naar de spirituele wereld’ hoorbaar maken die erin leeft. Wat Steiner 

voordien als zo problematisch had ervaren, namelijk dat de muziek als een vehikel 

werd gebruikt, als een middel om iets uit te drukken, vindt nu zijn oplossing in de 

opvatting van muziek als ‘een uiterlijke taal van de geestelijke wereld’, althans als 

een streven daarnaar. Dit is de verrassende wending die Steiners langdurige ‘mu-

zikale crisis' van de Weense jaren neemt.  

 
2 Edouard Schuré, De grote ingewijden, Amsterdam z.j. 
3 Rudolf Steiner, Okkulte Geschichte (GA 126) 
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  Uit het bovenstaande blijkt dat Wagners diepere intenties in de eerste plaats 

werden begrepen (of op zijn minst aangevoeld) door mensen die een nieuwe toe-

gang zochten tot geestelijke realiteiten. En zulke mensen waren in die tijd bij uit-

stek in theosofische kringen te vinden.  

  Maar Wagners laatste stap, die naar het specifiek christelijke element in zijn 

kunst, werd ook door de meeste theosofen niet begrepen. (Wij zullen nog zien hoe 

het juist Steiners verhouding tot het christendom is waardoor hij in de officiële 

Theosofische Vereniging uiteindelijk niet meer werd geduld.) Daarmee is het punt 

aangeduid waar de parallellen tussen Wagner en de theosofie eindigen en waar de 

meeste theosofische Wagnerianen niet langer konden meegaan. Aan het voorbeeld 

van enkele persoonlijkheden uit de meer recente muziekgeschiedenis kan dit wor-

den geïllustreerd.  

  Het valt op dat veel componisten die sterk door Wagner waren beïnvloed 

(Schönberg, Mahler, Skrjabin, Webern) ook een sterke neiging tot het metafysische 

of zelfs occultistische vertoonden. Van Schönberg is bijvoorbeeld bekend dat hij 

zijn Harmonielehre (verschenen in 1911) met nadruk als een 'Geheimwissenschaft' 

betitelt, in nauwe aansluiting aan Rudolf Steiners Geheimwissenschaft4 (versche-

nen 1910). Ook Kandinsky, die juist in deze periode veel contact had met Schön-

berg, was sterk geïnspireerd door (vooral Steiners) theosofische geschriften. In 

zijn boek Über das Geistige in der Kunst5 bekent hij dit openlijk. Het zou hier te ver 

voeren aan te tonen in hoeverre Schönbergs stap naar de atonaliteit c.q. Kandin-

sky's stap naar de abstracte schilderkunst hiermee verband houden.  

  Men moet echter constateren dat de meeste van deze 'Wagnerianen' niet verder 

kwamen dan tot een algemeen, theosofisch-oosters getint dromen van een 'Ge-

samtkunstwerk'. Kandinsky's toneelcompositie Der gelbe Klang maar vooral 

Schönbergs drama met muziek Die glückliche Hand geven blijk van een grote dis-

crepantie tussen hooggespannen idee en naïef-onpraktische realiseringspoging 

van zo'n 'Gesamtkunstwerk'.6 Geen van beiden was kennelijk bereid zich serieus 

met Steiners specifieke kunstopvattingen in te laten. Zij konden dan ook niet de 

beslissende wending meemaken die Steiner voltrok met zijn afscheiding van de 

theosofische beweging, zijn mysteriedrama's en ten slotte de concretisering van 

zijn kunstzinnige impulsen in het Goetheanum te Dornach - het 'Gesamtkunstwerk' 

par excellence.7 

  Steiners afscheiding van de Theosofische Vereniging is in deze context meer dan 

een uiterlijk gegeven. Eraan ten grondslag ligt het feit dat de theosofie steeds meer 

oosterse trekken aannam, met als toppunt de proclamatie van de toen nog jonge 

Krishnamurti als de gereïncarneerde Christus. Al met al was het kenmerkend dat 

 
4 In het Nederlands vertaald als De wetenschap van de geheimen der ziel, Zeist 2004 
5 Nederlandse vertaling: W Kandinsky, Over spiritualiteit en abstractie in de kunst, Zeist 2006 
6 A. Schönberg, W Kandinsky, Briefe, Bilder und Dokumente einer aussergewöhnlichen Begegnung, München 
1983. 
7 Dit zgn. 'eerste Goetheanum' werd tijdens de jaarwisseling van 1922/23 door brand verwoest. Zie de foto do-
cumentatie met toelichtende tekst van Rudolf Steiner: Het eerste Goetheanum, Zeist 1986. 
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men geen echte aansluiting kon vinden bij de specifiek christelijke esoteriek, de 

stroom van christelijke wijsheid, die het gezicht van de Europese cultuur zo sterk 

heeft bepaald. De theosofie behield zodoende een uitgesproken oosterse inslag.8 

  Hier staat tegenover dat Rudolf Steiner van het begin af aan binnen het organi-

satorische kader van de Theosofische Vereniging zijn eigen, christocentrische we-

reldbeschouwing vertegenwoordigde, deels zelfs onder de naam 'antroposofie' 

(zie ook hoofdstuk 30 van Mijn levensweg). Later, na de afsplitsing van de Theoso-

fische Vereniging zet Steiner die weg consequent voort.  

Juist dit christelijk-esoterische element nam Steiner bij Wagner waar. 'In Richard 

Wagners scheppen gaat het om een religieuze verdieping van de kunst - in laatste 

instantie zelfs om een dieper begrip van het christendom. Hij wist dat het muzikale 

de vorm is waarin het christendom het beste te voorschijn kan komen.9  

  Op dit gegeven kon vanuit de antroposofie worden voortgebouwd in de jaren 

dat de antroposofische kunstzinnige impuls een steeds duidelijker gezicht kreeg 

(in de vormentaal van het eerste Goetheanum, in de euritmie, in de vernieuwing 

van recitatie en declamatie enzovoort). De wijze waarop de antroposofie aan-

knoopt bij Richard Wagner - door de vernieuwing van de oude mysteriekunst, 

maar nu op christelijke basis - heeft, zo blijkt, geen enkele verwantschap met de 

vormen van Wagnercultus en -pathos die in de beginjaren van onze eeuw (en later 

opnieuw, misbruikt door nazi-ideologie en -propaganda) in zwang waren.  

 

Het christelijke element in de kunst  

 

Steiners visie op Richard Wagner staat, zo blijkt uit het bovenstaande, in nauw ver-

band met zijn verhouding tot het christendom. Ook hier zijn crises en onverwachte 

wendingen doorslaggevend geweest. In het 26e hoofdstuk van zijn autobiografie 

lezen we:  

  'Wat zich toen bij het beschouwen van het christendom in mijn ziel afspeelde 

was voor mij een zware beproeving. In die tijd […] kon ik alleen verder komen door 

met mijn geestelijke beschouwing de ontwikkeling van het christendom voor mijn 

ziel te plaatsen. Dat heeft geleid tot het inzicht dat in mijn boek De christelijke in-

wijding en de mysteriën van de oudheid10 tot uitdrukking komt. Voor die tijd wees 

ik altijd op de inhoud die in de bestaande christelijke geloofsovertuigingen leefde. 

[...] Ik vond in de geloofsovertuigingen nergens een spoor van het christendom dat 

ik zocht. Nadat de tijd van beproeving mij aan felle zielestrijd had blootgesteld, 

moest ik mij zélf in het christendom verdiepen, en wel in die wereld waarin de 

geest erover spreekt.  

  Aan mijn verhouding tot het christendom wordt duidelijk dat ik in de geestes-

wetenschap niets heb gezocht en gevonden langs de weg die veel mensen aan mij 

 
8 Zie K.H. Wörner, Die Musik in der Geistesgeschichte, Bonn 1970 
9 Das Gralsgeheimnis im Werk Richard Wagners, 29 juli 1906, in Das christliche Mysterium (GA 97) 
10 Rudolf Steiner, De christelijke inwijding en de mysteriën van de oudheid, Zeist 2000 
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toeschrijven. Zij stellen de zaak zo voor alsof ik de kennis van de geest uit oude 

overleveringen zou hebben samengesteld. Ik zou gnostische en andere leringen 

hebben verwerkt. Wat in De christelijke inwijding aan geestelijk inzicht is verwor-

ven, is direct uit de geestelijke wereld gehaald. Alleen omdat ik toehoorders bij 

voordrachten en lezers van mijn boek wilde laten zien dat het geestelijk ge-

schouwde met de historische overleveringen overeenstemde, haalde ik die lerin-

gen erbij en gaf ik ze een plaats. Maar niets wat in die documenten staat heb ik in 

mijn werk vervlochten, als ik het niet eerst in de geest voor mij had gehad.  

  In dezelfde tijd waarin ik over het christendom uitspraken deed die naar hun 

woordelijke inhoud zozeer met latere in tegenspraak waren, begon in mij de ware 

inhoud van het christendom als gegeven van het innerlijk inzicht te ontkiemen. 

Rond de eeuwwisseling ontwikkelde die kiem zich steeds verder. De genoemde be-

proeving van mijn ziel speelde zich voor de eeuwwisseling af. Dat ik geestelijk voor 

het mysterie van Golgotha heb gestaan in de meest innerlijke en ernstige inzichtsvie-

ring, was voor mijn zieleontwikkeling beslissend.' (Cursivering F.B.)  

  Deze ervaring, geestelijk voor het mysterie van Golgotha te hebben gestaan, 

heeft waarschijnlijk ook tot een uiteindelijk begrip van Wagners eigenlijke, diep-

christelijke intenties geleid.  

  Helemaal aan het einde van Steiners leven, tijdens zijn lezingencyclus over 'Het 

bewustzijn van de ingewijde’,11 komt het motief van het christelijke in de kunst, 

maar vooral in de muziek, nog eens als in een laatste grote culminatie terug: 'Nu is 

er in de vroegere ontwikkeling van de mensheid in algemene zin sprake van een 

stroming, die bij uitstek op het plastische element, op de beeldende kunsten was 

gericht. Tegenwoordig moeten wij in de beeldende kunsten weer tot nieuw leven 

trachten te komen; de directe, elementaire impuls in de beeldende kunst is echter 

in het verleden uitgestroomd. Al geruime tijd, sedert eeuwen, ontwikkelt zich de 

andere impuls, de impuls in muzikale richting. Daardoor nemen ook de beeldende 

kunsten min of meer een muzikale vorm aan. Het muzikale maakt in kunstzinnig 

opzicht de toekomst van de mensheid uit, en daarbij hoort ook al het muzikale dat 

tot uiting kan komen in die kunsten die door middel van het woord werken. Het 

Goetheanum12 in Dornach was in een muzikaal element gevat. Daarom is het qua 

architectuur, plastische vormgeving en schilderkunst tot dusver ook zo slecht be-

grepen. Ook het nieuwe gebouw dat er zal komen vindt om dezelfde reden moeilijk 

begrip, omdat namelijk het muzikale moet worden binnengebracht in het domein 

van het plastisch-schilderkunstige, van de beeldhouwkunst, zoals dat bij de ont-

wikkeling van de mensheid past.’  

  En weer knoopt Steiner aan bij Richard Wagner: 'Maar juist datgene waarover 

ik gesproken heb, wat voor de ontwikkeling van de mensheid het allerhoogste is: 

 
11 Rudolf Steiner, Das Initiaten-Bewusstsein (GA 243), vertaald als Het bewustzijn van de ingewijde, Zeist 1995, 
voordracht van 22-8- 1924. De afgedrukte vertaling is niet uit dit boek overgenomen, maar stamt van Frank 
Berger. 
12 Zie aantekening 7 



9 
 

de nadering van de gestalte van Christus, de van leven vervulde, van geestelijk le-

ven vervulde gestalte van Christus - dat is iets wat tot op zekere hoogte schitterend 

gelukt is in de schilderkunst, met name die van de Renaissance en de tijd daarvoor, 

maar wat in de toekomst langs muzikale weg moet worden gevonden. Ziet u, het 

streven was er al eerder. Het streven was al bij Richard Wagner aanwezig. En dit 

streven heeft Richard Wagner uiteindelijk tot zijn Parsifal gebracht. Maar de Parsi-

fal blijft, waar het erom gaat de Christusimpuls te verbeelden tot in de fysiek -zin-

tuiglijke wereld, waar de vertolking op haar christelijkst wil zijn, toch in vage, sym-

bolistische verwijzingen steken: de duif verschijnt en dergelijke. De communie is 

symbolisch aanwezig. In muzikale zin door te dringen tot wat in de kosmos en op 

de aarde de Christusimpuls eigenlijk voorstelt, dat is niet gelukt. Het muzikale ele-

ment heeft echter de mogelijkheid in zich, deze Christusimpuls ooit in tonen, in 

kunstzinnige tonen, in bezielde, vergeestelijkte tonen in de wereld te openbaren. 

Als de muziek zich door de antroposofische geesteswetenschap laat inspireren zal 

ze daartoe ook de wegen vinden, want dan zal ze zuiver langs kunstzinnige, artis-

tieke, gevoelsmatige weg ontraadselen, hoe in tonen symfonisch tot leven gebracht 

kan worden wat in het kosmisch-tellurische als de Christus impuls leeft.’ 

  Steiner maakt hier nog eens duidelijk dat dit eigenlijk christelijke element bij 

Wagner slechts symbolisch aanwezig is en niet in de muziek zelf. Dit gegeven heeft 

ook Stravinsky onderkend. Hij schrijft in zijn Chroniques de ma vie: 'Ik wil hier niet 

over de muziek van Parsifal twisten, noch over Wagner, maar wat mij hindert in 

deze onderneming is het feit dat men een kunstuiting op één lijn stelt met de ge-

wijde en symbolische handelingen die tot het terrein van de godsdienst behoren. 

Is heel de komedie van Bayreuth met haar belachelijk protocol niet een onhandige 

na-aperij van het liturgisch gebeuren?’13 En Stravinsky pleit vervolgens voor een 

scheiding van het cultisch-religieuze en het esthetische element in de kunst. Stei-

ner daarentegen beschrijft een andere weg: Wagners muziek kan bepaalde geeste-

lijke realiteiten slechts 'symbolisch' weergeven en wordt daardoor tot imitatie van 

een cultus. Het moet echter mogelijk zijn, deze realiteiten zuiver in het element van 

de muziek zelf langs directe weg ‘beleefbaar te maken’. Elk symbolisme zal dan 

overbodig zijn, en de scheiding tussen een zuiver esthetische en een religieuze be-

leving zoals Stravinsky die voorstaat - die inmiddels een feit is geworden met 

rampzalige gevolgen voor ons culturele leven - zal ophouden te bestaan.  

  In dezelfde voordracht beschrijft Rudolf Steiner vervolgens heel concreet een 

weg die in het 'zuiver muzikale' gegaan kan worden. Deze weg leidt tot de moge-

lijkheid van een reële muzikale beleving van Christus' incarnatie - een grandioos 

muzikaal toekomstperspectief.14 De slotwoorden uit de betreffende voordracht 

laat ik hier ter afsluiting volgen.  

 
13 Geciteerd bij M. Monnikendam, Strawinsky, Haarlem 1958 
14 De bewuste passage is door zijn imaginatieve en inspiratieve karakter niet of nauwelijks vertaalbaar en moet 
bovendien in de context worden gelezen. De lezer verwijzen wij daarom naar de originele tekst, zie aanteke-
ning 11 
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  'De mens zal op het gebied van de toonkunst, in de creatie van de tonen een 

rechtstreeks bovenzinnelijk element te voorschijn toveren, muzikaal beleefbaar 

maken.  

  De Christusimpuls kan in het muzikale gevonden worden. En de oplossing van 

het symfonische in iets wat niet geheel muzikaal meer is, wat bij Beethoven optrad, 

kan weer worden teruggeleid tot een werkelijk kosmisch leven in het muzikale ele-

ment. Vanuit het gegeven van een zekere beperktheid en, zou ik willen zeggen, van 

een zekere traditionele engheid heeft Bruckner dat geprobeerd. Maar hoe hij 

daarin niet verder kwam laat ons met name zijn nagelaten symfonie15 zien, die aan 

de ene kant haar grote schoonheid heeft, maar waarbij aan de andere kant merk-

baar is hoe zij zich tastend een weg zoekt door de eigenlijk muzikale elementen en 

toch niet bij een volle beleving van deze muzikale elementen uitkomt. De laatste 

kan men slechts beleven op de wijze die ik zojuist heb aangeduid, waarbij men in 

het zuiver muzikale zijn weg zoekt en in het muzikale zelf tot die essentie, tot dat 

wezenlijke komt dat een wereld in tonen te voorschijn kan toveren.  

  Heel beslist zal eens, wanneer de mensheid niet in verval raakt, door antroposo-

fische inspiratie datgene kunnen ontstaan wat ik heb aangeduid. Dan kan het zo 

ver komen - het hangt ten slotte alleen van de mensen af - dat juist in het muzikale 

element de Christusimpuls in zijn ware gedaante ook voor de uiterlijke openbaring 

verschijnt.’ 

 

Frank Berger  

  

 
15 Bruckners Negende Symfonie 


