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TVN Najaarsdag 11 november 2017: De opera ‘Parsifal’ van Richard Wagner

Toelichting Spreker

De opera Parsifal van Richard Wagner is een Bühnenweihfest-
spiel en vormt de afsluiting van zeven muziekdrama's in de 
vorm van opera's, die samen de gehele bewustzijnsont-
wikkeling van de mensheid beschrijven. Niet eerder is ons 
menselijke bestaan in zo’n groot mythisch-historisch perspec-
tief geplaatst. Nergens is de samenhang tussen de ont-
wikkeling van Moeder Aarde en die van de mens zo nadrukke-
lijk beschreven.

Met Das Rheingold (1) begint de vertelling, in een ver verleden, 
de Lemurische tijd. De aarde was nog door nevels omhuld en 
de mensheid vertoonde gestalten van reuzen en dwergen. Met 
Die Walküre (2) en Siegfried (3) verkeren we in de Atlantische 
tijd en maken we kennis met halfgoden. Met de Götterdäm-
merung (4) komen we in de post-Atlantische tijd. We ontmoeten
‘gewone’ helden in de culturen die zich aan de grote rivieren 
ontwikkelden. Steeds weer worden we gewezen op de samen-
hang tussen de veranderingen op aarde en die in de mens. In 
Tristan und Isolde (5) wordt de liefde ontdekt. De mens ontwaakt 
in een innerlijke belevingswereld. Dat betekent een complete 
omschakeling die de totale ontwikkeling in twee grote fasen 
verdeelt: een oude en een nieuwe orde. Begrippen als liefde, 
mededogen, de christelijke boodschap, zelfkennis, humanisme,
de idealen van de Franse Revolutie en de ontdekking van 
het onderbewustzijn horen bij deze nieuwe orde. Met Die 
Meistersinger (6) komen we in een burgermaatschappij waar 
burgerzin, kunstenaarschap en idealisme de mens gaan leiden. 
Parsifal (7) sluit dit unieke document af: de christelijke bood-
schap komt tot leven in zijn mystieke betekenis. Mag de legen-
de dan middeleeuws zijn, met Parsifal gaan we de zoektocht 
van de toekomstige mens aan, die zich steeds meer de vraag 
stelt wat hij als individu kan bijdragen aan de harmonie met alle 
leven op aarde. Zo komt de samenhang tussen de ontwikkeling 
van mens en aarde weer in zicht: het kan niet actueler!

Na een schets van de eerdere werken van Richard Wagner zal 
deze najaarsdag van de TVN dag geheel gewijd worden aan 
Parsifal en het daarin gedramatiseerde, hoopvolle toekomst-
perspectief voor alle leven op aarde.

Zaterdag 11 november 2017

  10:00 Inloop met koffie en thee
10:30 Opening

10:35  Lezing

11:30 Korte pauze
11:50 Lezing

12:30 Lunchpauze
(er is soep; graag uw eigen
 lunchpakket meenemen)

13:30 Lezing

14:45 Theepauze met de mogelijkheid om vragen 
schriftelijk te formuleren

15:15 Beantwoording ingediende vragen

15:45  Muzikale afronding

16:00 Afsluiting

De opera Parsifal kwam in drie delen aan de orde in het tijd-
schrift Theosofia (zomer 2010, herfst 2010 en augustus 2011, 
alle te lezen via www.theosofie.nl). In het eerste artikel laat 
Alan Senior de componist Richard Wagner zelf aan het woord. 
Een citaat van bladzijde 110: Aan zijn intieme vriendin Mathilde
Wesendonck … schreef hij: Ik ben ongewild een boeddhist 
geworden. 
Bij een andere gelegenheid zegt hij: 
Alleen het diepzinnig onder woorden gebrachte denkbeeld 
van reïncarnatie zou mij enige troost kunnen bieden, aange-
zien die overtuiging laat zien hoe alles uiteindelijke volledige 
verlossing kan krijgen. Volgens dit prachtige boeddhistische 
geloof vindt de vlekkeloze zuiverheid van Lohengrin een 
eenvoudige verklaring in het feit dat hij de voortzetting is van
Parsifal, die moest vechten voor zijn zuiverheid. 
In dat geval zou zelfs Elsa in haar wedergeboorte de hoogte
van Lohengrin kunnen bereiken ...… Zo bezien is de hele
tragedie van het leven niets anders dan het gevoel van 
Afgescheidenheid in Tijd en Ruimte.

Maarten Zweers is een in Delft 
opgeleid ingenieur. 
Hij maakte op dertigjarige leeftijd
de switch van een technische 
omgeving naar de theaterwereld, 
en ontdekte hoe het mytische
mystieke gedachtegoed over-
een komt met het logische,
abstracte denken.  Dat staat voor 
hem garant voor waarheid. Hij 
ontdekte hoe de denkwerelden 
van de grootste dichters en com-
ponisten, vertaald in de symboliek
van woord, toneelbeeld en 

muziek, overal en altijd met elkaar in harmonie zijn;
dat kunstenaars informatie ontvangen vanuit dezelfde bron. 
Tegelijkertijd bleken juist veelzeggende theaterwerken
het meest voor het bewustzijn van het publiek gesloten 
te zijn. Immers, wie is thuis in de mystieke, esoterische 
gedachtewereld, en wie verstaat de taal der symbolen?

Door deze vraag te stellen, formuleerde Maarten Zweers een 
originele baan voor zichzelf. Vanaf zijn veertigste jaar werkt 
hij aan het blootleggen van het esoterisch gedachtegoed in 
opera's van Mozart, Beethoven, Wagner, Strauss, in toneel-
stukken van Shakespeare en in symfonieën van Mozart, 
Beethoven en Bruckner. Hij geeft voordrachten en maakt 
cd-boek-cassettes. In 2016 en 2017 gaf hij een zeven-
delig college aan het Studium Generale in Delft dat te 
volgen is op youtube onder de titel De nieuwe wereld. 
Maarten deelt zijn ‘formules’ met ons, put uit kunstwerken,
en toont een integrale benadering van de huidige tijd.

Zijn benadering van de opera Parsifal van Richard Wagner, 
het onderwerp van deze najaarsdag van de Theosofische
Vereniging in Nederland, toont ons de belangrijkste levens-
opdracht voor de mens van de komende tijd.

Zie ook: www.maartenzweers.nl



Inschrijving Inlichtingen
Inlichtingen via
www.theosofie.nl 

Waar 
Besant Hall, Meentweg 9, 1411 GR Naarden

De Besant Hall ligt op het terrein van het 
Internationaal Theosofisch Centrum (ITC), 
ongeveer 20 km ten oosten van Amsterdam, 
vlakbij het oude stadje Naarden. 
Zie voor de routebeschrijving www.itc-naarden.org 

Het ITC wordt beschouwd als een ashram: 
er wordt niet gerookt, er worden geen alcohol 
of drugs gebruikt en er wordt alleen vegetarisch gegeten.

Doeleinden van de 
Theosophical Society Adyar 

• Het vormen van een kern van de universele
broederschap der mensheid zonder onderscheid
van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.

• Het aanmoedigen van de vergelijkende studie
van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.

• Het onderzoeken van onverklaarde wetten in
de natuur en van de vermogens die in de mens
latent aanwezig zijn.

Theosofische Vereniging in Nederland

in samenwerking met het

Internationaal Theosofisch Centrum

Najaarsdag  
11 november 2017

De opera ‘Parsifal’ 
van Richard Wagner

met 
Maarten Zweers

Plaats: Besant Hall
Internationaal Theosofisch Centrum

Meentweg 9 - 1411 GR Naarden

TVN Najaarsdag 11 november 2017
De opera ‘Parsifal’ van Richard Wagner                                                           

Naam:                                                                   M/V

Adres:

Postcode + Plaats:

Telefoon:

E-mail:                                              @

Kosten
inclusief koffie, thee en soep
(graag uw eigen lunchpakket meenemen)

Leden TVN                                         €  20,- *

Niet-leden TVN                                   €  25,- *

* Kosten bij binnenkomst te betalen.

Inschrijven noodzakelijk: 

• Ingevuld formulier per post sturen aan:
Administratie Evenementen TVN
Tolstraat 154
1074 VM Amsterdam

• Per email:
evenementen@theosofie.nl

• Telefonisch:
020 - 676 56 72
woensdag tot en met zaterdag
tussen 13:00 en 17:00 uur


