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Rudolf Steiner; foto uit 1879 (eindexamenklas)



Rudolf Steiner in 1891



Rudolf Steiner in 1899



Rudolf Steiner in 1901



Rudolf Steiner in 1904



Rudolf Steiner in 1916



Uitsnede groepsfoto juli 1924. in het midden van links naar rechts
Ita Wegman – Rudolf Steiner – Marie Steiner 
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Rudolf Steiner is middelmatig groot, 
slank en haast tenger gebouwd. Dit valt 
degene die luistert, dadelijk op als iets 
merkwaardigs, want de stem waarmee 
hij spreekt is zwaar en machtig. Het is 
een stem waarvan de klank iets heeft, 
dat men nooit vergeten kan. Iets diep 
ontroerends is er in, alsof hij die spreekt 
het leed der gehele mensheid te dragen 
heeft.
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De gedachten van Rudolf Steiner:

Die kan ik niet altijd begrijpen, maar ze zijn ook 
niet alleen om te begrijpen, ze hebben ook nog 
een heel andere betekenis. 
Wanneer men voor zijn professoren zat, ging het 
er steeds om of men wel alles begreep. 
Hier was dat niet het wezenlijke, het ging om nog 
wat anders. Maar wat? Ik wist alleen dat het om 
een andere werking ging.



Assja Turgenieff
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Assja Turgenieff:

Pas toen de lezing voorbij was, vroeg ik 
me diep verwonderd af: Wat is er nu 
eigenlijk gebeurd? 

Ik verstond geen woord van de lezing, en 
toch heb ik bij het luisteren net zoveel 
beleefd, als wanneer ik alles had verstaan.
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Christian Morgenstern

Hij sprak …

Terwijl hij sprak verschenen
Tronen, Cherubijnen, Serafijnen.
Het licht van zon en sterren werd ontstoken
van oord tot oord.
Dat alles sprong tevoorschijn door zijn taal,
werd eensklaps zichtbaar in een enkel maal,
de hele hemel werd omlaag gesproken
door zijn woord.
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Ita Wegman:

In zijn wezen ligt een geheim besloten.
Jullie zien hem altijd veel te klein.

Willem Zeylmans van Emmichoven: 
vertelde dat men in Rudolf Steiner een kracht 
beleefde die slechts aan hogere machten kan 
toebehoren. 

En: Hoeveel jaren moeten er nog verstrijken, eer 
het raadsel van de mens die deze naam droeg, 
geheel zal zijn doorgrond?



W. F. Veltman: 
een onpeilbaar raadsel. 

En: Wie was deze mens, dat hij in de korte duur 
van één leven een dergelijk gigantisch werk kon 
scheppen? 



S 06

Andreas Neider: 

Zijn werk getuigt van een grootheid van 
geest, zoals men die verder alleen aantreft 

bij de inauguratoren van vroegere culturen.



Anna Samweber



Anna Samweber vraagt: 

Herr Doktor,
Antroposofie is een bron waaruit wij steeds 
kunnen drinken, maar wanneer wij u op een 
zeker moment moeten missen, kunnen wij dan 
iets voort Berlijn krijgen?

Het ego ziet afbraak, ondergang, vernietiging.
De Geest (= Hoger Zelf) bewaart de hoop, 
omdat het de onverwoestbare kracht kent van 
het Licht, dat altijd overwint.
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Willem Zeylmans van Emmichoven: 

Zo is het werk van Rudolf Steiner als een 

zaadkorrel, nauwelijks ontkiemd, te 

midden van de stervende bloemen van 

onze cultuur.



Kraljevec nr 24



Stationsgebouw Pottschach



Station Neudörfl



Station Neudörfl met gedenkplaat
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Professor Hiebel:

In grote armoede en in uiterst 

bescheiden en eenvoudige 

omstandigheden, begon een komende 

koning van de Geest aan zijn aardse 

leven.



Aartshertogin Sophie
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Grootste ervaring: 

Dat hij geestelijk stond voor het Mysterie van 
Golgotha.

De meest innerlijke en ernstige inzichtsviering

“Ik kon in deze tijd van beproeving alleen verder 
komen, als ik mij innerlijk richtte op de 
ontwikkeling van het christendom.”

Veltman: 

In de allerdiepste ernst staat hij voor 
onomstotelijke, verheven waarheid van Golgotha.



Rudolf Steiner:

Wat de geestelijke wereld mij tegemoet 
droeg, 

nam ik in mijn ziel op, 

dat ontwikkelde zich tot ideeën, 

dat kon de vorm van gedachten aanemen.



Graaf en gravin Von Brockdorff
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Angelus Silesius:

De wijsheid vertoeft graag waar haar kinderen 
zijn. 
Waarom? O. heerlijk wonder, zij is zelf een kind!

Werd Christus duizend keer in Bethlehem 
geboren, maar niet in jou, dan blijf je toch nog 
voor eeuwig verloren.



Rudolf Steiner:

 6000 lezingen

 2/3 gestenografeerd

 300 boeken uitgegeven

 50 volgen nog

Werk van Marie Steiner



Het eerste Goetheanum in de steigers 1914
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Rudolf Steiner werd gevraagd door:

Clara Smits – Euritmie

Emil Nolt – Vrije School

Drie mensen in Jena – Heilpedagogiek

Ita Wegman – Antr. geneeskunde

Theol. studenten –Christengemeenschap

Graaf en Gravin Keyserlingk –

Biologisch-dynamische landbouw



Anna Samweber:

Er kwam een man aan de deur die RS wilde 
spreken. Ze bracht hem met de taxi naar de 
Motzstrasse, waar RS op dat moment was.
Eenmaal aangekomen, liet ze de bezoeker 
beneden en liep naar boven om te vragen of RS 
hem ontvangen kon. Dat was niet mogelijk.
Even later kwam RS naar beneden en zei: Sam, je 
hebt mijn leven gered, en bedankte haar.



Eerste Goetheanum 1917



Eerste Goetheanum 1917



De brand van het Goetheanum



De verkoolde resten van het eerste Goetheanum



De resten van het eerste Goetheanum



RS zei tegen Ita Wegman:

Er bestaat een discrepantie tussen 

wat ik wil en wat ik daarover tegen 

de leden gezegd heb, 

én wat door de leden in hun ziel 

wordt opgenomen en begrepen.



Schreinerei
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Ita Wegman:

Het was alsof er een conferentie had 
plaatsgevonden in de hemel, waar werd besloten 
tot de terugkeer van Rudolf Steiner. 

Op 30 maart 1925, om 10 uur, keerde Rudolf 
Steiner terug naar de geestelijke wereld. 

Ita Wegman: 

Het was als een wonder. Hij ging alsof het vanzelf 
sprak. Hij keek een poosje rustig voor zich uit, zei 
nog een paar lieve woorden tegen mij, sloot met 
bewustzijn zijn ogen en vouwde zijn handen 
dicht. Hij stierf heel bewust.
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Friedrich Rittelmeyer vertelt: 

Bij de wijding viel er een druppel van de 
wijborstel op het midden van zijn voorhoofd, en 
glansde daar gedurende de hele plechtigheid als 
een stralende diamant. 
Het licht van de vele kaarsen werd in die 
stralende diamant gespiegeld, net zoals de vele 
openbaringen van licht uit hoge werelden 
gespiegeld werden door deze geest.



Het lijden van RS:

Tot op het laatst hoopte hij dat het zou lukken 
een geestelijke gemeenschap te vormen, die 
bereid was zich met al zijn krachten in te zetten 
voor de Christus-impuls in de 20e eeuw.
Want alleen dan zou de Tweede Wereldoorlog 
voorkomen worden.
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De sociale driegeleding:

Ofwel: 
de omvorming van de samenleving in drie aparte 
en zelfstandige delen: 

1.Het geestelijk-culturele leven (onderwijs, religie 
en kunst) – in een sfeer van vrijheid,

2.Het rechtsleven (rechtspraak en politiek) – in 
een sfeer van gelijkheid,

3.Het economische leven in een sfeer van 
broederlijkheid.




