
Over Parsifal 

Parsifal was een dolende ridder, die uiteindelijk Koning van de Heilige Graal werd. Daartoe 

moest hij de juiste vraag stellen om zijn voorganger, de oude Graalkoning Amfortas, uit zijn 

lijden te kunnen verlossen. Pas na veel omzwervingen en innerlijke groei was hij in staat die 

vraag te stellen. Lievegoed was een bewonderaar van het Parsifalverhaal. Hij zag daarin het 

oerbeeld van een vragende levenshouding, die hij bepleitte in een geliefd citaat: 

"Ik geloof dat het voor onze ontwikkelingsweg van belang is dat je vragen durft te stellen en 

dat je die vragen durft vol te houden, durft vast te houden. Want vragen is het enige dat je 

verder brengt. Voor mij is een vraagstelling belangrijker dan het vinden van een antwoord, 

want de vraag brengt je op een weg, die je op dingen brengt die anders zijn dan het antwoord 

dat je aanvankelijk dacht te kunnen geven." 

Het Parzivalverhaal 

De naam Parsifal wordt op tal van wijzen geschreven. We treffen onder meer Perceval, 

Parceval, Parsival aan. De bron van het verhaal is onduidelijk. Bekend is de latere versie van 

Wolfram von Eschenbach en een eerdere van Chrestien de Troyes. 

 

 

De geboorte van Parzival vond, 

volgens de kroniekschrijver Chretien 

de Troyes, onder bijzondere 

omstandigheden plaats. Zijn vader was 

als ridder omgekomen en zijn moeder 

had een moeizaam kraambed. Om het 

kind ver te doen opgroeien van het 

leven en de daaraan verbonden gevaren 

als ridder, trok zij zich terug in de 

eenzaamheid van de natuur. Het kind 

groeide op met een grote verering voor 

de God die de natuur geschapen had. 

 

Toen het kind echter onverhoopt 

ridders tegenkwam, viel het voor hen 

op de knieën in de veronderstelling dat 

het goden waren. Toen hij daarop zijn 

moeder meedeelde dat ook hij ridder 

wilde worden, gaf ze hem een 

narrenkleed met zotskap en liet hem 

gaan. Het plotselinge vertrek van haar 

zoon, die niet eens afscheid van haar 

nam, deed haar hart breken, zodat zij 

spoedig daarop overleed. 

 

Na velerlei omzwervingen, waarin hij veel leerde over het ridderbestaan en de ridderlijke 

deugden, bereikt Parzival, nog totaal naïef en onwetend van de sacrale wereld, de 

Graalsburcht. In de buurt heeft hij eerder twee mensen getroffen, van wie de ene een boot 

roeit en de andere vanuit die boot vist. Van hen hoorde hij over het bestaan van de 

Visserkoning, die in de Graalsburcht woonde. Tijdens een gesprek dat hij met deze Amfortas, 



de bejaarde, verzwakte koning heeft, overhandigt deze hem het zwaard dat hij vroeger van 

zijn nicht had ontvangen. 

 

Dan is hij er getuige van dat er eerst een knaap verschijnt die een bloedige speer draagt en 

later een jonkvrouw met de heilige Graal, een soort van schotel. Deze Graal verspreidt een 

bovenaards helder licht. Zij bevat de heilige hostie, waarmee de zich in een aparte ruimte 

bevindende vader van de Visserkoning gevoed wordt. Parzival durft niet naar de achtergrond 

of betekenis van dit alles te vragen.  

 

De volgende dag is het slot leeg en Parzival denkt dat zijn gezelschap op jacht is gegaan. Hij 

vindt echter niemand en rijdt verder door de bossen. Daar vindt hij een vrouw, die haar 

overleden bruidegom op haar schoot beweent. Deze maakt hem duidelijk dat hij wel degelijk 

had moeten vragen. 

 

Na vele omzwervingen en avonturen bereikt hij op een Goede Vrijdag een kluizenaar, 

Trevericent geheten. Deze wijst hem er op dat men hem kwalijk neemt dat hij destijds 

verzuimd heeft de vraag te stellen naar de achtergrond van de wonderen van de Graalsburcht, 

de vraag die de oude Visserkoning had kunnen verlossen. 

 

Dus gaat Parzival wederom op zoek naar de Graalsburcht. Als hij op Eerste Paasdag aankomt, 

worden de pijnen van de oude Amfortas heviger. Daarop gaat Parzival naar de Graal en bidt 

driemaal voor de genezing van Amfortas. Hierna vraagt Parzival aan Amfortas "oom, wat 

deert u?" Door deze (later als de Parzival-vraag bekend geworden) vraag wordt Amfortas, die 

spoedig daarna zal overlijden, genezen. Even later komen de ridders Parzival tegemoet met de 

mededeling: jouw naam is glanzend op de heilige schaal verschenen. Hij wordt dus 

Graalskoning en vanwege zijn gelouterde ziel behoeft hij niet te lijden zoals Amfortas, die 

eigenlijk onwaardig was die functie te bekleden. 
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