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I. Ontstaan en situering

De kiemen die aan de basis liggen van het ontstaan van de Mysteriedrama’s zijn terug te
vinden in het einde van de negentiende eeuw. Het was tijdens de Weense periode van Rudolf
Steiner. In de loop van zijn intensieve studie van het werk van Goethe en meer bepaald van
het geschrift “ Unterhaltungen Deutscher Ausgewanderter “ (Verhalen van duitse emigranten)
,dat zich afspeelt in de tijd van de Franse Revolutie, stootte Rudolf Steiner onverwacht op
een literair juweeltje: “ Das Märchen von der grünen Schlange und der Lilie”( Het sprookje
van de groene slang en de lelie). Wij zijn in het jaar 1889. Rudolf Steiner doorzag
onmiddellijk dat de mooie, poëtische sprookjesbeelden een diepe, existentiële betekenis
verhullen. Het sprookje schetst namelijk een inwijdingsproces van mens en mensheid voor de
komende tijden: een mini Apocalyps maar niet in een afschrikwekkende maar in een feeërieke
sfeer. Jongeling en Lelie en ook de andere sprookjesfiguren zijn oerbeelden in de menselijke
ziel. Zij verbeelden de weg die het ego dient af te leggen, om vanuit zijn eigen egoïstische
beperktheid het Hogere Ik of Christus-Ik te vinden.

Goethe heeft het sprookje nooit willen verklaren. Als kunstenaar riep een verklaring van zijn
eigen werk sowieso weerstand bij hem op, maar ook was hij van mening dat de lezers op
eigen kracht tot inzicht moesten komen. Zij moesten het kunstwerk zelf tot zich laten spreken
en er niet over laten spreken.

Sinds het jaar 1889 begon Rudolf Steiner meditatief met het sprookje te leven. Hij liet de
beelden in zich bewegen zonder ze analytisch uiteen te rafelen en te verklaren. Hij deed dit
gedurende een zeer lange periode namelijk één en twintig jaar, tot 1910. Toen waren de
beelden volledig doorleefd om er ook scheppend iets mee te kunnen doen.
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In dat jaar 1910 had ook de antroposofie een eerste afronding gekregen. Met de publicatie van
“die Geheimwissenschaft im Umriss”( De wetenschap van de geheimen der ziel) in 1910 had
het belangrijkste basiswerk het levenslicht gezien. Als levend gedachteorganisme was de
antroposofie in de aardewereld gesteld. Een eerste fase van een titanenwerk was volbracht.

Daarna zette Rudolf Steiner een nieuwe kunstzinnige impuls in de wereld. Deze impuls hield
in feite een metamorfose en bevrijding van het voelen in. Dit werd mogelijk nadat het denken
bevrijd was. In de laatste fase van zijn leven volgde de bevrijding van het willen met
fundamentele impulsen zoals o.a. de driegeleding en de Waldorf-pedagogie.

In de ontluikende kunstzinnige impuls speelden de Mysteriedrama’s een cruciale rol.
Aanvankelijk had Rudolf Steiner de bedoeling om het Sprookje van Goethe ten tonele te
brengen. Datgene waar hij eenentwintig jaar intensief mee geleefd had wilde hij concreet
uitbeelden. Tijdens het ontwikkelingsproces deed zich echter iets heel merkwaardigs voor.
Het Sprookje verzette zich op een mysterieuze wijze tegen een directe enscenering. Het stierf
als sprookje maar metamorfoseerde zich tijdens het kunstzinnige scheppingsproces tot iets
anders, het eerste mysteriedrama. Het kleine zaadje stierf en werd tot een grote boom.

Zo werd op 15 augustus 1910 het eerste Mysteriedrama in het Schauspielhaus in München
opgevoerd. De eerste opvoering vond plaats in gesloten kring voor leden van de theosofische
vereniging.

Op 17 augustus 1911 werd in het Gärtnerplatz-Theater in München het tweede drama “ Die
Prüfung der Seele” opgevoerd.

“Der Hüter der Schwelle” volgde op 24 augustus 1912 in hetzelfde theater.

Op 22 augustus 1913 verscheen “Der Seelen Erwachen” ten tonele in het Volkstheater, ook in
München. In dat zelfde jaar kwam ook de scheiding van de theosofische vereniging tot stand.
Het was een “erwachen”, een “ontwaken” van de antroposofische vereniging.
In 1914 had het vijfde drama moeten komen maar het uitbreken van de eerste wereldoorlog
maakte dit onmogelijk. Een vreselijke duisternis plaatste zich toen voor het geesteslicht.

Na de eerste wereldoorlog zijn er geen nieuwe drama’s meer gekomen. Hoewel dit natuurlijk
heel spijtig is, dienen we toch heel dankbaar te zijn om de vier die we wel gekregen hebben.
De beste manier om deze dank te uiten is om er mee te leven en te werken.

II. Betekenis voor de hedendaagse mens

Alhoewel de gebeurtenissen in de Mysteriedrama’s zich afspelen in het begin van de
twintigste eeuw hebben de drama’s aan actualiteit nog niets ingeboet. Er zijn ondertussen
bijna 100 jaar verstreken sinds hun ontstaan en het specifieke van ons tijdsgewricht, wat in de
drama’s duidelijk geschilderd wordt, is nog veel herkenbaarder geworden. De moderne mens
met zijn waakbewustzijn dat schijnbaar glashelder, maar toch louter gespiegeld is, geraakt
meer en meer verstrikt in een wereldgebeuren dat van nature complex en hoogtechnologisch
is en vooral op consumptie, macht en sensatie uit is. De afgrond tussen “winners” en “losers”
was nog nooit zo groot als nu. Het aantal mensen met psychische problemen stijgt met de dag.
Ondanks het feit dat allerlei therapieën en goed bedoelde raadgevingen overvloedig
voorhanden zijn hebben zij niet altijd het beloofde effect. Voor de doorsnee mens is dit
behoorlijk verwarrend. De oude goden zijn dood en de nieuwe willen schijnbaar niet komen
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of beter gezegd de mens wil niet dat zij komen. Hij heeft immers zichzelf en de moderne
wetenschap en technologie tot god gemaakt. En ondanks het feit dat de wereldgebeurtenissen
dagdagelijks bewijzen dat de mens en zijn moderne maatschappij eigenlijk reuzen op lemen
voeten zijn, worden de verlossende vragen niet gesteld of niet ernstig genoeg gesteld:

Wie ben ik? Wat verwacht het leven van mij? Wat is mijn verhouding tot aarde en kosmos?
Welke verantwoordelijkheden brengt dit mee?

Deze vragen weven als een rode draad doorheen de vier Mysteriedrama’s. Alle personages
krijgen er op een of andere manier mee te maken. Zij dienen oplossingen te vinden om hun
leven op een zinvolle manier te kunnen verder zetten. Op zeer realistische wijze wordt dit
uitgebeeld. Duidelijk wordt getoond dat het vraagstuk van de zogezegde “ Inwijding”, dat
voor oudere culturen een opgave van een kleine minderheid was, nu tot een sociale vraag
geworden is. Iedereen wordt er mee geconfronteerd. Inwijdingsprocessen spelen zich van-
daag de dag thuis, op school, op het werk, op straat af. Zij worden als zodanig zelden
benoemd maar in wezen zijn zij dit toch. Vele, maar natuurlijk niet alle, psychiatrische
problemen vallen hieronder.

Een vruchtbare therapie kan enkel gevonden worden in het serieus nemen van de hoger
vernoemde vragen. Eigenlijk zijn dit “ Parcivalvragen”. Enkel door wie hem de juiste vragen
stelt kan de moderne “Amfortas” van zijn kwellingen verlost worden. Verlost worden
betekent in eerste instantie niet dat alle problemen als bij toverslag verdwijnen maar dat men
er innerlijk vrij van wordt, ervan verlost wordt. Enkel als de innerlijke dwang die de mens
ketent als angst, bezetenheid, sensatiezucht, machtswellust, zelfverheerlijking en dergelijke
verdwijnt, kan de mens vrij worden om duurzame oplossingen te vinden en om het nu nog
onzichtbare op een vruchtbare manier tot verschijning te laten komen.

Dit is ook de hele thematiek van Rudolf Steiner’s Filosofie der Vrijheid. Dit werk blijft dan
ook zijn hoofdwerk. De moeilijkheid met de Filosofie der Vrijheid is echter dat het een
gedachteorganisme is dat vanuit de dode letter van het boek door volgehouden innerlijke
activiteit en concentratie tot leven moet gewekt worden. De meer dan honderd jaar ervaring
hebben ondertussen geleerd dat dit een gigantische klus is en dat velen er niet in slagen dit te
voltrekken. Zij nemen dan hun toevlucht tot schijnbaar minder abstracte wegen maar
bemerken eigenlijk niet dat ze in feite slechts geestelijke “informatie” opnemen en niet echt
doordringen tot het wezenlijke. In het geval van de antroposofie betekent dit dat men haar tot
een soort van leer maakt, tot een vademecum dat zwart op wit de waarheid van het hele
wereldgebeuren bevat. Het probleem ligt dan natuurlijk niet bij de antroposofie maar bij de
mens die haar op een verkeerde manier opneemt. Rudolf Steiner zegt zelf dat als men de
antroposofie tot theorie maakt zij eigenlijk slechter is dan andere theorieën. Men kan dan
beter een kookboek lezen, al dan niet voor “dummies”.

Hier kunnen nu de Mysteriedrama’s de zoeker een substantiële hulp bieden. Al wat in de
geschriften beschreven wordt, wordt hier door levende mensen vertolkt en ten tonele
gebracht. De sluier van abstractie en theorie wordt weggenomen en een levende
toegangspoort tot het wezen van de antroposofie kan gevonden worden. De antroposofische
geschriften begint men op een andere manier te lezen en men ontdekt dat zij op een andere
manier over dezelfde waarheid berichten. Zij doen dit echter op een algemenere wijze. De
Mysteriedrama’s tonen concrete individuen van vlees en bloed. En alhoewel elke
ontwikkelingsweg in principe een individuele is, en dus per definitie verschillend voor ieder
mens, helpt het toch zeer om zich te kunnen spiegelen aan de wegen van anderen. Men kan
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“ontwaken” aan het wezen van de andere mens. In die zin hebben de Mysteriedrama’s ook
een zeer grote sociale betekenis.

Natuurlijk is ook de weg van de Mysteriedrama’s geen gemakkelijke weg. Elke waarachtige
geestelijke weg heeft zijn eigen moeilijkheidsgraad. Dit is een natuurwet. Moeilijk betekent
echter niet onmogelijk. Wie de eerste stappen zet krijgt spoedig zicht op de volgende stappen.
Vele schijnbaar onoverkomelijke problemen lossen zich in de loop van de tijd wel op als men
geen schrik heeft om te beginnen.

Hoe kan men omgaan met de Mysteriedrama’s?

Het beste is natuurlijk het regelmatig bijwonen van de opvoeringen. Het Goetheanum in
Dornach is daartoe de aangewezen plek. Maar ook op andere plaatsen zijn er in de loop der
jaren al zeer mooie opvoeringen geweest. Voor wie niet naar Dornach kan gaan om de een of
andere reden is dit vaak een goed alternatief. Hier te lande worden door het Drempeltheater in
Rotterdam jaarlijks opvoeringen verzorgd.

Naast het bijwonen van de drama’s zelf is de persoonlijke studie aan te bevelen. Men doet dit
best in sociaal verband, in een werkgroep. Zoals in een opera, bij een concertante uitvoering,
verdeelt men de rollen en leest het drama luidop zo goed en zo kwaad als men dit kan. In het
begin loopt dit wat stroef maar op duur gaat dit heel vlot. Na de lezing kan men dan nog even
van gedachten wisselen over de inhoud, over de belevenissen die men gehad heeft enzovoort.
Het is niet goed om extensief alles te willen verklaren. Het geconcentreerd en met overgave
lezen van de tekst is het wezenlijke. Sommige groepen komen zo ver dat zij bepaalde
passages echt beginnen te ensceneren en te spelen. Men krijgt op die manier natuurlijk nog
een diepere verbinding met deze prachtige inhouden die ons door Rudolf Steiner geschonken
werden om gedacht, gevoeld en gewild te worden. Het is geestelijk voedsel dat het gevoel van
innerlijke leegte kan doen verdwijnen.

Wat nu de taal betreft is het volgende op te merken. De oorspronkelijk Duitse tekst is
bijzonder mooi en heeft een uitgesproken “mantrisch” karakter. Ritme en taal hebben een
directe spirituele werking. Voor wie de Duitse taal onvoldoende beheerst levert de
oorspronkelijke tekst vaak grote problemen op. Sinds enkele jaren bestaat er bij Vrij
Geestesleven een goede Nederlandse vertaling.

III. De nieuwe enscenering in Dornach

Op dit ogenblik wordt de enscenering van de Mysteriedrama’s volledig herzien. Na de
“oeropvoeringen” in 1910, 1911, 1912, 1913 werden de Mysteriedrama’s niet meer
opgevoerd. De eerste wereldoorlog, de chaos in de naoorlogse periode en de brand van het
eerste Goetheanum lieten dit niet meer toe. Na het overlijden van Rudolf Steiner in 1925 werd
in 1928 voor het eerst weer een drama gespeeld. Het was “Die Pforte der Einweihung”. Dit
gebeurde naar aanleiding van de opening van het tweede Goetheanum. Het was eerst in 1930
dat de vier drama’s weer opgevoerd werden in een volledig nieuwe enscenering van Marie
Steiner. In de daaropvolgende jaren werden ze regelmatig ten tonele gebracht tot vandaag de
dag. Alhoewel er heel wat veranderingen en verbeteringen waren in de enscenering bleef het
basisconcept in grote lijnen behouden.

Waarom is een nieuwe enscenering nodig?
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De Mysteriedrama’s beelden de incarnatie van zintuiglijke en bovenzinnelijke gebeurtenissen
uit. In die zin zijn zij een proces en in feite nooit af. Hoe eigenaardig het misschien ook moge
klinken, de ensceneringen van Rudolf Steiner en Marie Steiner waren eigenlijk maar eerste
uitgaven (Ansätze ). Het was al een prestatie van formaat, dat ondanks de moeilijke
omstandigheden en de beperkte middelen er opvoeringen kwamen. Er was dus nog heel wat
ruimte tot verbetering en dat wist Rudolf Steiner zelf ook heel goed.

Een andere moeilijkheid ligt in het correct uitbeelden van bovenzinnelijke processen. Het
gevaar loert immers steeds om de hoek dat deze processen te zintuiglijk weergegeven worden
en daardoor de indruk gewekt wordt dat de bovenzinnelijke wereld een soort van spiegeling
is van de materiële wereld. Dit zou natuurlijk tot een grote dwaling kunnen leiden. De
uitdaging is dus steeds om bovenzinnelijke processen in zintuiglijke vormen te gieten en toch
het esoterisch karakter van het gebeuren onvervormd te behouden.

Voor de nieuwe enscenering wordt vooral gewerkt op die scenes met een sterk bovenzinnelijk
karakter. Men wil veel meer gebruik maken van euritmie. Dit niet alleen voor de
verschillende wezens en personages maar ook voor de decors. Geschilderde of vaste decors
hebben veel meer een statisch karakter. Decors gevormd met euritmische bewegingen geven
beter de beweeglijkheid van de bovenzinnelijke wereld weer.

Het kernteam voor de nieuwe enscenering bestaat uit Gioia Falk, Christian Peter, Carina
Schmid, Roy Spahn.

Tegen kerstmis 2008 wordt een eerste opvoering van die Pforte der Einweihung verwacht.
Tegen Pasen 2009 volgt dan die Prüfung der Seele. Het doel is om tegen einde 2010 de vier
drama’s in nieuwe uitvoering klaar te hebben. Dit is dan precies 100 jaar nadat het eerste
drama opgevoerd werd.

IV. Die Pforte der Einweihung ( De poort van de inwijding )

Het eerste Mysteriedrama beschrijft de ontwikkelingsweg van een kunstschilder, Johannes
Thomasius. Hij heeft een vriendin Maria, die als leerling van de ingewijde Benedictus, al een
hele scholing heeft doorgemaakt. Maria helpt en inspireert Johannes bij het betreden van de
scholingsweg. Bij het begin van het drama wonen we een bijeenkomst bij van leden van een
moderne geestelijke vereniging ( b.v. antroposofische vereniging ), die net een voordracht van
Benedictus hebben bijgewoond. Deze handelt over het hoe en het waarom van een gezonde
geestelijke ontwikkeling. De voordracht zelf wordt niet ten tonele gebracht, wel de
bijeenkomst van de toehoorders vlak na de toespraak. De toehoorders wisselen hun ervaringen
uit.

Johannes Thomasius heeft de voordracht ook aanhoord. Zij heeft een zeer diepe indruk op
hem gemaakt. Zo diep dat zij hem van zijn stuk gebracht heeft. Hij heeft bepaalde minder
fraaie karaktertrekken bij zichzelf ontdekt. De voordracht van Benedictus spiegelt ze hem in
alle duidelijkheid. Vooraleer de andere toehoorders de voordrachtzaal verlaten en de
gespreksruimte betreden, stort Johannes bij Maria zijn hart uit. Tien jaar lang probeert hij
onder begeleiding van Maria de moderne scholingsweg te gaan. Aanvankelijk was hij een
veel belovend schilder en hij poogde door een geestelijke ontwikkeling het spirituele in zijn
kunst beter tot uiting te brengen. In plaats van vooruitgang te boeken heeft hij echter het
gevoel van achteruit te gaan. Zijn enthousiasme begint te tanen, zijn inspiratie droogt op en hij
begint aan zichzelf te twijfelen. Hij komt in een soort van depressieve toestand terecht die
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hem verlamt. Maria, die zelf kracht en inzicht uit de geest weet te putten en dagdagelijks met
het geestzelf leeft, maakt zich grote zorgen over haar vriend Johannes. Het is zeer pijnlijk
voor haar om vast te stellen dat de scholingsweg bij Johannes schijnbaar een negatieve
werking heeft. Zij ziet ook niet direct in hoe het verder met hem moet.

Na het gesprek tussen Maria en Johannes komen de andere toehoorders binnen. In een soort
van ledenvergadering, “ Zweigversammlung” komen zij tot een geanimeerd gesprek. De
meest diverse figuren bespreken hun ervaringen op het geestelijke ontwikkelingspad. De
voordracht van Benedictus zet hen aan om over diepzinnige onderwerpen te praten. In het
dagelijkse leven komen deze zelden ter sprake. Johannes is ook aanwezig, maar hij zegt geen
woord. Hij luistert intens naar de anderen maar hij beleefd zichzelf als een niets. Stilzwijgend
lijdt hij diep onder een soort verlies van identiteit.

Twee andere hoofdpersonages nemen ook deel aan het gesprek. Het zijn Professor Capesius
en Dokter Stader. Capesius is een vertegenwoordiger van de niet exacte wetenschappen.
Strader vertegenwoordigt de exacte wetenschappen. Beide wetenschappers zoeken
verdieping, maar als moderne universitairen staan zij zeer kritisch tegenover de scholingsweg
zoals die door Benedictus onderwezen wordt. De twee mannen beelden het wantrouwen en
het onvermogen van de moderne intellectueel uit om een levende verbinding met de geest tot
stand te brengen.

Te midden van hun argumenteringen over het onwetenschappelijke en irreële van de moderne
geesteswetenschap verschijnt een bijzonder personage ten tonele: Theodora. Theodora is een
zeer reine ziel die over het vermogen beschikt om spontaan met de geest in verbinding te
komen. Zonder bewuste scholing komt zij van tijd tot tijd in “trance” en heeft geestelijke
ervaringen.Tijdens deze bijeenkomst overkomt dit haar ook. Zij voorspelt het verschijnen van
de Christus in het etherische. Capesius en Strader zijn uiterst sceptisch en menen met een
soort van hallucinatie te doen te hebben. Maria en haar vriendinnen Philia, Luna en Astrid
zien echter wel de waarheid in van datgene wat Theodora verkondigt: in de toekomst zal de
mens geleidelijk aan het vermogen ontwikkelen om de Christus in de etherwereld te kunnen
schouwen.

Naast deze personages treden nog heel wat andere persoonlijkheden op die ieder op hun eigen
wijze en met hun persoonlijke beperktheden het pad van de geestelijke ontwikkeling pogen te
gaan: het zijn Romanus, Theodosius, German, die andere Maria, Felicia en Felix Balde.

Felix Balde vertolkt de kruidenzoeker die ook in het leven van Rudolf Steiner een grote rol
heeft gespeeld. Hij is van nature een eenzaat die een diepe verbinding met het wezen van de
natuur heeft opgebouwd. Ook zijn vrouw Felicia is een bijzondere figuur. Zij heeft het
vermogen om de geest te openbaren in de vorm van originele sprookjes en verhalen.

Die andere Maria is een sociale helpster. Na het overlijden van haar echtgenoot heeft zij als
alleenstaande moeder een heel moeilijke periode doorgemaakt. In de kring rond Maria en
Benedictus is zij echter in contact met de geesteswetenschap gekomen. Deze is in haar tot
leven gekomen en heeft een innerlijke wederopstanding in haar bewerkt. Gedreven door
innerlijk vuur zet zij zich in voor haar medemens.

Romanus is dan weer eerder een man van de daad, een businessman die de geest vooral in de
wil beleeft. Theodosius is veeleer gevoelsmatig gestemd en zoekt het spirituele in het
religieuze en in het kunstzinnige. German daarentegen beleeft dit in echte moppen en
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grappen. Het “geestig” zijn heeft bij hem een concrete en spontane invulling die in het
scherpzinnig, mild relativerende en niet in kwetsend cynisme tot uiting komt.

In dit eerste beeld komen we dus in contact met een groep van personen die op de hun eigen
wijze de geest zoeken.

Na verloop van tijd keren alle deelnemers huiswaarts. Maria en Johannes blijven alleen
achter. Johannes voelt zich echt slecht en beschrijft aan Maria zijn “kamaloka” belevenissen.
Hij beleeft nu wat men eigenlijk na de dood doormaakt. Al het leed dat hij anderen ooit heeft
aangedaan beleeft hij aan den lijven. Een diepe zwaarmoedigheid overvalt hem.

De laatste persoon om het huis van Maria te verlaten is een zekere Helena. Zij heeft Johannes
zorgvuldig geobserveerd en zijn ontreddering opgemerkt. Zij gaat op hem toe en zegt hem dat
hij waarschijnlijk iets verkeerd doet op zijn scholingsweg. De geest brengt volgens haar enkel
geluk en zaligheid. Ondanks de pijn in zijn ziel ziet Johannes toch in dat zij onwaarheid
spreekt. Wie de geest zoekt moet door het oog van de naald kruipen anders komt hij of zij in
een illusie terecht. De dwaling van Helena ontsteekt bij Johannes een eerste vonkje van een
nieuw leven. Door te zien wat het zeker niet is, begint hij te beseffen wat het nieuwe leven
dan wel zou kunnen zijn.

Na dit samenzijn met zovele mensen heeft Johannes de behoefte om zich terug te trekken in
de eenzaamheid van de natuur. Wij bevinden ons in het tweede beeld.

Maar in plaats van een helende rust beleeft hij geheel onverwachts iets heel anders. Hij heeft
een buitenlichamelijke ervaring en heeft een confrontatie met zijn lagere zelf: hij ontmoet de
kleine wachter aan de drempel. In levende beelden schouwt hij zijn eigen schaduwwezen, de
verborgen aspecten van zijn eigen lagere natuur, de dierlijke aspecten van zijn eigen
driftleven. Dit schokt hem tot in het merg. Zijn zelfvertrouwen bleek op drijfzand gebouwd en
ligt aan diggelen. Een diepe angst overvalt hem:

“ Mich führt aus Furcht in Finsternis und jagt durch Finsternis in Furcht”
“ Angst drijft mij in duisternis en in deze duisternis ijl ik voort in angst”
( vrije vertaling MN )

Tegen Maria die hem komt troosten formuleert hij het als volgt:

“ Mir ist des Menschen letzte Zuflucht,
Mir ist die Einsamkeit verloren.”

“ Het ultieme menselijke toevluchtsoord ben ik verloren,
De eenzaamheid is mij ontglipt”

( vrije vertaling MN )

Datgene wat de getormenteerde mens gewoonlijk heelt, namelijk de eenzaamheid en de diepe
slaap, is voor hem een onmogelijkheid geworden. De wachter weet hem ook daar te vinden.
Het is een soort van voortdurende gewetenskwelling die hem aan de grens van het draagbare
brengt. Ondanks het confronterende van deze situatie houdt hij innerlijk stand.

In het derde beeld gaan Maria en Johannes op consultatie bij Benedictus. Zij zoeken raad om
deze haast ondraaglijke, innerlijke spanning op te heffen. Maria van haar kant begrijpt niet
hoe haar goed bedoelde inspanningen om Johannes tot een beleven in de geest te brengen zo
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een verschrikkelijke uitwerking kunnen hebben. Benedictus legt Maria uit dat dit komt omdat
de geest haar tot een bijzondere opdracht uitverkoren heeft. Een hoger geestelijk wezen wil
doorheen haar werken om actief te worden in het aarderijk. Deze hogere kracht vernietigt
alles wat niet met deze verheven idealen overeenstemt. Bij Maria slaat dit in als een bom.
Haar aardse persoonlijkheid voelt zich door Benedictus misleid en gebruikt. Zij voelt zich
plots eerder een medium dan een vrij Ik. De reactie van de anders zo waardige en
evenwichtige Maria is even onverwacht als hevig. In een vlaag van razernij scheldt zij de door
haar vereerde Benedictus uit als een bedrieger. Zo geraakt in haar scheldtirade zo buiten
zichzelf dat zij uiteindelijk het bewustzijn verliest. Johannes is lijkbleek en geschokt tot in het
merg. Benedictus laat de ‘tsunami” stilzwijgend en waardig over zich heen gaan. Johannes
van zijn kant beleeft iets heel merkwaardigs. Ondanks het feit dat zijn geliefde vriendin uit
haar dak gaat ziet hij dat een duistere macht zich van haar meester gemaakt heeft. Ondanks
zijn ontzetting blijft hij weer bij zichzelf en doorziet het feit dat er meer aan de hand is dan dat
de uiterlijke feiten laten uitschijnen. Dit is voor Benedictus het teken dat Johannes rijp is
geworden om de geestelijke wereld te betreden. Hij geeft hem nog een spreuk mee als hulp
om de drempelovergang correct te voltrekken.

In het vierde beeld wordt de intrede van Johannes in de imaginatieve wereld in beeld
gebracht. Eerst komt hij in contact met de twee tegenmachten Lucifer en Ahriman. In plaats
van abstracte begrippen worden zij voor Johannes beleefbaar als wezen. Vervolgens schouwt
hij de twee wetenschappers, Capesius en Strader in het bovenzinnelijke. Hij ervaart aspecten
van hun wezen, die men in het zintuiglijke nooit op het spoor zou kunnen komen. De kritische
gedachten, die zij in het eerste beeld als scherpzinnige analyses uitspraken worden door de
geestelijke wereld niet gesmaakt. Zij blijken ver af te staan van de levende geestelijke realiteit
en klinken hier als donderslagen!

Capesius en Strader in de imaginatieve wereld ( foto Goetheanumbühne )

In het vijfde beeld schouwt Johannes een imaginatie van een onderaardse tempel. Ingewijden
bespreken de toekomstige evolutie van de mensheid. Ook Benedictus schouwt hij hier. Zijn
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spirituele leraar op aarde blijkt het vermogen te hebben om met de hogere geestelijke wezens
bewust te communiceren en samenwerken.

In het zesde beeld ontmoeten we Felicia Balde, de vrouw van Felix Balde, de kruidenzoeker.
Zij vertelt een sprookje aan de geest der elementen. Haar sprookjes blijken een voedende
substantie te zijn niet alleen voor de aardemensen maar ook voor de geestelijke wereld. Zij
werken gans anders als de dode intellectuele gedachten van de wetenschappers die het
tegendeel bewerken.

In het zevende beeld stijgt Johannes op tot een nog hogere sfeer, hij komt in het lagere
devachan. Daar ontmoet hij weer Maria, haar hogere wezen. Hij beleeft hier als het ware de
binnenkant van het derde beeld. Terwijl in het derde beeld het ego van Maria hevig
fulmineerde en uiteindelijk bezweek, ontwaakte in werkelijkheid haar hogere wezen. Het
straalt in alle glans in het devachan en Johannes vindt haar hier terug. Enkel iemand die op
aarde met ten minste één mens liefdevol verbonden is geweest kan echt ontwaken in de geest.
Dit beleeft hij hier concreet. Tevens wordt voor het eerst een tipje van de sluier opgelicht over
de oorsprong van hun verbondenheid. In een vroegere incarnatie, in het eerste millenium was
Maria een Ierse monnik die het christendom naar het vaste land bracht. Johannes schouwt hoe
hij toen een leerling van hem is geweest. Het gaat hier dus over een mannelijke incarnatie van
de huidige Maria. Duidelijk komt hier tot uiting hoe diepe banden tussen mensen tot ver in
toekomstige incarnaties doorwerken. Ook Benedictus verschijnt in dit geestgebied en geeft
hen beiden nog een spreuk waarmee zij op aarde gezamenlijk hun ontwikkelingsweg kunnen
verder zetten.

Johannes en Maria in het devachan ( foto Goetheanumbühne )

In het achtste beeld komen we terug in de concrete, fysieke realiteit. Johannes heeft na zijn
intense geestelijke belevenissen een complete metamorfose ondergaan. Hij is niet terug de
oude, neen hij is een nieuwe geworden: herboren vanuit de geest. Vol energie is hij weer aan
het schilderen geslagen met een ongekende, nieuwe scheppingskracht. Hij slaagt erin om in
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zijn schilderijen het geestelijke te laten doorschemeren. Zo maakt hij een portret van Capesius
dat iedereen met verstomming slaat. Johannes heeft het wezen van Capesius diep
doorschouwd en slaagt erin om dit uit te beelden. Maria en Capesius, die het beeld bekijken,
zijn opgetogen. Capesius leert door het schilderij zichzelf beter kennen. Hij is echter nog meer
onder de indruk van de transformatie van de persoon Johannes. De gekende
Rozenkruisersspreuk krijgt voor hem nu een concrete betekenis:

“Ex Deo nascimur, in Christo morimur, per spiritum Sanctum reviviscimus”
“Uit God zijn wij geboren, in Christus sterven wij, door de Geest herleven wij.”

De depressieve, onzekere Johannes is een zelfbewuste, creatieve mens geworden.

Ook Strader is aanwezig, maar op hem heeft het schilderij een heel andere werking. Hij voelt
de kracht ervan, maar kan het eigenlijk toch niet vatten. Het brengt zijn wetenschappelijke
schijnzekerheid aan het wankelen. Hij wordt gewaar dat er meer in de wereld is dan formele
logica. Hij komt in een zware crisis terecht.

In het negende beeld vinden we dan Johannes terug terwijl hij opnieuw in meditatie
verzonken is. Hij heeft weer een heel intense belevenis. In tegenstelling tot het tweede beeld,
ontmoet hij niet de Kleine, maar de Grote Drempelwachter. Niet zijn eigen kleinheid, maar de
stralende grootsheid van zijn Hoger Wezen wordt hij gewaar. Hij schouwt het oerbeeld van de
toekomstige, ideale mens. Dit bezorgt hem nu geen angst maar een intense, ja bijna extatische
vreugde. Tegen Maria formuleert hij het als volgt:

“ Mir is des Menschen erste Zuversicht,
Mir ist die Wesenssicherheit gewonnen”

“Het diepe menselijke vertrouwen heb ik gevonden,
de wezenszekerheid is mij ten deel gevallen.”
( vrije vertaling MN )

Dat dit echter een toekomstbeeld is en nog geen echte werkelijkheid ervaart hij in het tiende
beeld. Tijdens een volgende meditatie meent hij de komst van een grote tegenkracht gewaar te
worden. Uiteindelijk openbaart deze kracht zich niet als een tegenstander maar als zijn
geestelijke leraar Benedictus! Johannes zal nog een heel lange weg moeten afleggen om echt
zekerheid in zijn geestelijke belevenissen te verkrijgen. Ondanks de intensiteit van zijn
ervaringen heeft hij nog maar de eerste stapjes op de geestelijke weg gezet.

In het laatste en elfde beeld ontmoeten alle betrokkenen elkaar nogmaals in een bovenaardse
tempel. In het licht van de geest wordt hier nog een balans opgemaakt van waar de
gemeenschap zich nu in haar ontwikkeling bevindt.

Ter vervollediging nog enkele aanvullingen voor zover de omvang van dit artikel het toelaat.

Vòòr het eerste beeld en tussen het zevende en achtste beeld hebben we een voorspel,
respectievelijk een tussenspel. Dit zijn twee merkwaardige stukken. Zij geven een dialoog
weer tussen twee vriendinnen Sofia en Estella. Sofia volgt een geestelijke weg. Estella heeft
een briljant intellect maar wijst elke spiritualiteit af. De dialoog geeft een boeiend beeld van
de strijd tussen een exoterische en een esoterische wereldbeschouwing. Dat wat het
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Mysteriedrama ons achter de schermen laat zien wordt hier in zekere zin voor de schermen
uitgediscussiëerd. Ook het wezen van de ware kunst komt ter discussie.

Verder wil ik er nog op wijzen dat men in dit eerste drama duidelijk de metamorfose van het
sprookje van Goethe kan terugvinden. Zo herkent men in Maria de lelie, in Johannes de
jongeling, in Felix Balde, de man met de lamp. In de eerste ontwerpen van het drama had
Rudolf Steiner trouwens praktisch alle figuren benoemd met namen uit het sprookje.

Voor elk drama heeft Rudolf Steiner ook een prachtig zegel ontworpen dat het drama als het
ware imaginatief samenvat. Voor het eerste drama is dit een samenvatting van het
inwijdingsproces onder de vorm van de rozenkruisersspreuk.
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V. Die Prüfung der Seele ( De beproeving van de ziel )

In het eerste beeld van “die Prüfung der Seele” vinden wij Capesius in zijn studeerkamer. Hij
worstelt met een meditatietekst van Benedictus. Het beeld doet erg denken aan een van de
eerste beelden uit de Faust van Goethe. In zijn gotische torenkamer probeert Faust vanuit de
wereld van de schijn, de stap naar de geestelijke wereld te zetten.

Ook in het tweede Mysteriedrama valt het voor Capesius niet licht. Hij voelt de kracht van de
meditatietekst, maar toch slaagt hij er niet in om hem denkend te doordringen. Hij beleeft
sterk de krachteloosheid van zijn gespiegelde denken. Al vele malen heeft hij deze onmacht
beleefd en niet overwonnen maar hij wil niet opgeven. Hij voelt het als een plicht om de
geestesschat, die diep in zijn ziel verborgen is, tot leven te wekken. Ook deze keer lijkt het
niets te worden tot hij plots wezens om hem heen beleeft. Luna, Astrid en die andere Philia
verschijnen hem. De eerste twee willen hem een verbinding met de kosmos geven, de derde
probeert dit te verhinderen. Capesius is erg geschokt door deze eerste wezenlijke belevenis.
Hij voelt zich erg onzeker worden. Hij weet niet of het droom of fictie is. Op dat ogenblik
komt Benedictus hem opzoeken en brengt hem terug tot zichzelf. Benedictus wijst hem erop
dat hij tijdens geestelijke ervaringen er moet toe komen om zichzelf te blijven. Hij
waarschuwt Capesius ook dat zijn kracht in de toekomst op de proef zal gesteld worden.

In het tweede beeld kampt Maria met een probleem en zij vraagt weer raad bij Benedictus.
Een innerlijke stem zegt haar dat ze zich van Johannes moet scheiden. Dit is onbegrijpelijk
voor haar. De belevenissen in de geestelijke wereld in het eerste drama hebben duidelijk
getoond dat hun lot en ontwikkelingsweg heel eng verbonden zijn. Bovendien inspireert
Maria Johannes tot schilderen. Zij geeft hem ook raad. Heel subtiel toont Benedictus haar dat
zij op die manier Johannes te veel van zich afhankelijk maakt. Haar rol als raadgever streelt
ook te sterkl haar ijdelheid. Zij moet zich niet uiterlijk van Johannes scheiden maar hem
innerlijk vrij laten. Benedictus vraagt haar ook om in andere aardelevens verder te zoeken hoe
haar relatie met Johannes zich in de loop der tijden vorm gekregen heeft. Voorlopig kent zij
alleen haar Ierse ( Hybernische ) incarnatie maar dit geeft een onvolledig en dus vertekend
beeld. Indien het lot dit nodig acht heeft Maria het vermogen, wegens haar geestelijke
rijpheid, om zich bewust in een vorig aardeleven te verplaatsen. Zij besluit dit dan ook bewust
te doen en mobiliseert haar hogere zielekrachten.

In het derde beeld worden we geconfronteerd met Maria en Johannes in zijn schildersatelier.
Maria toont zich heel terughoudend in haar commentaar bij het schilderij dat Johannes aan
het maken is. Dit maakt hem heel onzeker. Hij voelt dat zij innerlijk meer afstand neemt. Dit
brengt bij hem ook een wezenlijke confrontatie met de zielekrachten Luna, Astrid en die
andere Philia te weeg.
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Maria en Johannes voor het schildersdoek ( foto Goetheanumbühne )

In het vierde beeld ontmoeten wij onze twee vrienden Capesius en Strader. Strader is in een
diepe crisis terechtgekomen. De openbaring van de etherische Christus doorheen Theodora in
het eerste beeld van “Die Pforte” en de confrontatie met het portret van Capesius in het
achtste beeld hebben zijn wetenschappelijke zelfzekerheid onderuit gehaald. Hij heeft de
leiding van een kleine fabriek op zich genomen om door het praktische werk los te komen van
zijn vele innerlijke vragen en onzekerheden. Toch blijft hij denkend zoeken. Vanuit eigen
kracht komt hij zo tot het inzicht dat de leer van karma en reïncarnatie op waarheid moet
berusten. Dit is het inmiddels in de antroposofische literatuur beroemd geworden Strader-
bewijs. Niet schouwend maar bewust denkend komt hij tot dit besef. In zijn boek Theosofie
ontwikkelt Rudolf Steiner trouwens een gelijkaardige gedachtegang.

In het vijfde beeld gaat Capesius op bezoek bij Felix en Felicia Balde. Zij wonen heel
eenzaam in een bosrijk gebied. Capesius, de universiteitsprofessor, gaat de Baldes opzoeken
als hij zich leeg en uitgeput voelt. Soms hebben de vele colleges hem afgemat en is hij zijn
scheppingskracht kwijt. De sprookjes van Felicia brengen hem weer “bij zijn positieven”. De
superintellectueel wordt gevoed door de beeldende wijsheid van een eenvoudige vrouw! Deze
keer vertelt Felicia hem het beroemde en wondermooie sprookje van de bron: “Das Märchen
von Quellenwunder”. Bij het verlaten van de Baldes bemerkt Capesius dat ook verderop
Johannes in het bos wandelt en blijkbaar over iets loopt te broeden. Johannes zit erg
gewrongen met de houding van Maria. Zijn wanhoop brengt hem weer in confrontatie met
zijn dubbelganger die hem zijn ware motieven toont. Deze zijn heel wat minder nobel dan hij
zichzelf wijs gemaakt had.
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Johannes en zijn dubbelganger ( foto Goetheanumbühne )

In het zesde, zevende, achtste en negende beeld beleven we nu de terugblik van Johannes,
Maria en Capesius in hun middeleeuwse incarnatie. Hun individuele ontwikkeling en hun
gezamenlijke belevenissen hebben dit mogelijk maar ook nodig gemaakt. De verborgen sluier
van het verre verleden moet even opgelicht worden om hun verdere ontwikkeling in goede
banen te leiden. Het zijn prachtige beelden die aanschouwelijk maken hoe karma en
reïncarnatie eigenlijk in zijn werk gaan. Strader beleeft geen terugblik, hij is nog niet zo ver in
zijn ontwikkeling. Hij komt, zoals voorheen beschreven, denkend tot een eerste inzicht.

Wij worden verplaatst in de veertiende eeuw. Een orde van tempelridders die op een woeste
grond succesvol een mijnexploitatie heeft ontwikkeld komt in botsing met de kerk die deze
grond vroeger bezat. De kerk wil dit terrein nu terug. Naast het economisch conflict zit er nog
meer scheef. De kerk beschouwt de tempelridders als ketters, als dienaren van de duivel.
Verder worden de arme boeren door de kerk opgestookt om het zogezegde juk van de
tempelridders af te schudden. In werkelijkheid gaat het om laster. De tempelridders hebben
zeer diepe christelijke idealen maar zij willen de statische theocratische middeleeuwse
maatschappij in beweging brengen. Dit is zeer tegen de zin van de kerk, die dan ook hun
ondergang gezworen heeft.

In deze omgeving vinden wij onze vrienden van het begin van de twintigste eeuw terug.
Maria is een vooraanstaande monnik en dus een vertegenwoordiger van de kerk. Capesius
heeft als leraar een hoge functie bij de mystieke ridderbond. Capesius heeft voorheen zijn
vrouw en twee kinderen in de steek gelaten om uit ambitie en trots deze functie te kunnen
bekleden. Zijn echtgenote is van verdriet gestorven en zijn twee kinderen zijn bij pleegouders
terechtgekomen. Heel onverwachts wordt hij met zijn twee kinderen geconfronteerd. Deze
zijn ondertussen al jonge volwassenen geworden. Zijn zoon Thomas, vroegere incarnatie van
Johannes Thomasius, is een mijnwerker in dienst van de ridderbond. Hij is een leerling van de
monnik. Dit maakt hem tot een geestelijke tegenstander van zijn eigen vader. Een andere
figuur Joseph Kühne heeft de dochter van Capesius geadopteerd. Het gaat om Cilli, een
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vroegere incarnatie van Theodora. Bovendien zijn Thomas en Cilli ook nog op elkaar verliefd
geraakt. Zij willen trouwen. Als aan het licht komt dat zij eigenlijk broer en zuster zijn gaat
het huwelijk niet door. Er is echter innerlijk bij hen iets op gang gekomen dat tot in de
twintigste eeuw zal doorwerken! Gevoelens en gedachten zijn feiten en eens tot leven gewekt
gaan zij een eigen leven leiden. In het derde mysteriedrama komen we hier nog op terug.

Capesius besluit inmiddels uit de bond te treden. Hij ziet in dat hij zwaar tegen de wetten van
het leven gezondigd heeft en eigenlijk niet waardig is om lid te zijn van een orde die
christelijke naastenliefde en onzelfzuchtigheid hoog in het vaandel voert.

Er zijn nog vele boeiende belevenissen in deze middeleeuwse incarnatie te schetsen maar dit
zou ons nu te ver voeren.

Grootmeester en ridders van de middeleeuwse orde ( foto Goetheanumbühne )
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Cilli en Thomas: bijna man en vrouw nu terug broer en zus ( foto Goetheanumbühne )

Na de terugblik moet men echter terugkeren in de realitiet van nu en zijn leven op een
gezonde manier verder voeren. Dit blijkt echter alles behalve vanzelfsprekend te zijn. De drie
hoofdpersonages reageren heel verschillend.

Het weer ontwaken van Capesius wordt getoond in het tiende beeld. Heel aangrijpend wordt
de periode tussen dood en nieuwe geboorte, tussen middeleeuwse en actuele incarnatie in
beeld gebracht. Capesius realiseert zich ten volle welke enorme schuld hij op zich geladen
heeft. Hij ziet ook in dat hij deze in dit leven onmogelijk zal kunnen aflossen. Dit geeft hem
een verpletterend gevoel. Hij kan dit eigenlijk niet aan, klapt in elkaar en komt in de
psychiatrie terecht. Veel weten is verlokkelijk. Men moet het echter wel kunnen verdragen.

Bij Maria werkt het anders. Zij is sterk genoeg om de nieuwe belevenissen en het verworven
inzicht aan te kunnen. Zij krijgt echter een innerlijke aanval van Ahriman te verduren. De
leugengeest stelt haar kennis op de proef en probeert haar in verwarring te brengen. Hij wijst
haar op een tegenspraak in de belevenis. Normaal wisselen de man/vrouw incarnaties elkaar
regelmatig af. In deze middeleeuwse incarnatie komen veel mannen als mannen en veel
vrouwen als vrouwen terug. Ahriman grijpt dit aan om te beweren dat de belevenis fictie is
omdat de karmische wetten niet zouden gerespecteerd worden. Maria als ervaren geestes-
leerling dient hem prompt van antwoord. In een overgangstijd zoals de veertiende eeuw wordt
deze principiële wetmatigheid vaak doorbroken. Het beleven is dus geen fictie maar realiteit.
Ahriman is verslagen en moet afdruipen.
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Lucifer beproeft het bij Johannes Thomasius en heeft daar meer succes. Hij weet hem in slaap
te sussen door hem wijs te maken dat een bewust geestelijk streven voor de mens meer
problemen creëert dan oplost. Een onbewuste ontwikkeling door Lucifer geleid bevrijdt de
mens van het ongemakkelijke van de zelfkennis. De problemen die Capesius ondervindt zijn
volgens Lucifer daar het duidelijkste bewijs van. Thomasius bezwijkt en geeft zijn innerlijke
autonomie prijs aan Lucifer.

De nieuwe toestand in de ontwikkeling wordt duidelijk geïllustreerd in het dertiende en laatste
beeld waar we weer een bijkomst in de zonnetempel hebben. De zonnetempel is de tempel
van licht waar enkel die zielen kunnen vertoeven die uit inzicht de beproevingen hebben
doorstaan. Zo vinden we er Benedictus en Maria maar ook Lucifer omdat hij Johannes
overwonnen heeft. Ahriman kan gelukkig niet binnen wegens zijn nederlaag tegen Maria.
Johannes en Capesius komen er uiteraard ook niet in. Strader wel, zij het dan zonder te
kunnen spreken, omdat hij door zijn denkkracht en niet schouwend de zonneweg is gegaan.

We zullen dit drama weer afsluiten met een prachtig zegel dat beeldmatig het hele gebeuren
samenvat.
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VI. Der Hüter der Schwelle ( De wachter aan de drempel )

In het eerste beeld van het derde drama bevinden we ons opnieuw in het begin van de
twintigste eeuw. Een grote menigte heeft zich verzameld in het voorportaal van een soort van
tempel waarin een mystieke broederschap actief is. Het is een merkwaardige bijeenkomst. De
broederschap, die jaren in het verborgene gewerkt heeft, zoekt toenadering tot de grote massa.
Zij willen, samen met de leken, een voor de mensheid vruchtbare samenwerking op het
getouw zetten. Twaalf representanten van het volk staan voor de tempel en wachten tot ze
voor een gesprek toegelaten worden. Ondertussen wordt er druk onder de deelnemers
geconverseerd over het hoe en het waarom van deze merkwaardige vraag en uitnodiging.

De twaalf mensentypes vertegenwoordigen de twaalf denkrichtingen of
wereldbeschouwingsrichtingen. We kunnen ze hier niet uitvoerig bespreken. Het boeiende
van deze mensengroepering is dat nagenoeg alle standpunten aan bod kunnen komen en voor
en tegen grondig worden afgewogen. Zo zou het eigenlijk in een goed functionerende,
bewuste democratie altijd moeten zijn.

Maar zoals in elk gesprek onder mensen is wat men zegt en denkt een zaak, wie het zegt en
hoe men het zegt een andere zaak. Daardoor krijgen de aanvankelijk gelijkwaardige meningen
toch niet allemaal hetzelfde gewicht. Deze gebracht door politiek getalenteerden wegen
zwaarder door.

Zo is het ook hier. Een spreker, een zekere Ferdinand Reinecke, is bijzonder scherp van geest
en kan zijn gedachten ook heel helder onder woorden brengen. Hij heeft het niet erg op de
bond begrepen. Geheimhouding gevolgd door plotse openheid lijkt hem verdacht. Volgens
hem voert de bond iets in het schild en is dit een schijnvertoning om iets heel anders te
bereiken maar er zijn ook heel wat mensen die de bond wel vertrouwen wensen te geven.

Onder de aanwezigen in het voorportaal bevinden zich ook Strader en Felix Balde. Sinds “
Die Pforte der Einweihung” hebben beiden een hele evolutie doorgemaakt. Strader is uit zijn
diep dal geklommen en heeft zijn wetenschappelijke activiteit hervat, zij het geïnspireerd met
nieuwe originele impulsen. Zo heeft hij het concept van een machine ontworpen die heel
ecologisch de mensen energie moet schenken. Zo kunnen zij dank zij deze machine vrij van
hard labeur zijn en dus tijd vrijmaken om zich met spirituele impulsen bezig te houden. Het
concept van dit apparaat wordt door Rudolf Steiner in zijn script heel vaag gehouden. Het
vermoeden bestaat echter dat het een machine zou zijn die etherenergie in fysische energie
direct zou kunnen omzetten: een revolutionair idee!. Mocht dit kunnen dan waren alle
problemen met verbrandingsprocessen, CO2 uitstoot, kernafval en dergelijke natuurlijk
onmiddellijk van de baan. Men zou zelfs aan een soort van etherische zonnepanelen kunnen
denken. Niet de fysische zon, maar de geestelijke zon levert dan de energie en dit op een
onuitputtelijke wijze. Het moge echter duidelijk zijn dat om dit idee in de praktijk te brengen
zowel een geavanceerde fysieke technologische kennis alsook een hoge morele ontwikkeling
nodig zijn. De etherzon geeft zich enkel op een onbaatzuchtige wijze aan mens en wereld.
Persoonlijk gewin is uit den boze.

Het idee van Strader blijft voorlopig een concept. Strader gelooft echter dat hij spoedig de
weg naar de implementatie zal vinden. Veel mensen appreciëren zijn aanpak Zij vinden dat
hij veel meer ten bate van de mensheid werkt dan de geestesbroeders met hun hoogdravende
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formuleringen en hun geheimzinnige rituelen.

Ook op menselijk vlak is hij opengebloeid. Hij is zelfs getrouwd. Theodora, de reine zieneres
uit het eerste drama, die op de nuchtere Strader zo’n diepe indruk had gemaakt, is zijn vrouw
geworden. Het is een heel harmonisch huwelijk.

Ook Felix Balde is socialer geworden. Vroeger was hij een zonderling en kenner van de
plantenzielen.Velen beschouwden hem als een halve gek. Maar in het derde drama krijgen de
mensen wel interesse en vragen hem helemaal uit over zijn natuurmystiek.

Johannes Thomasius,die we al uitvoerig zijn tegengekomen in de eerste twee drama’s, speelt
ook hier een belangrijke rol. De mystieke broederschap heeft namelijk een enorm probleem.
Zij moet een kloof van begrippen en terminologieën overwinnen vooraleer zij werkelijk met
de gewone mensen in verbinding kan treden. Thomasius komt hen hier onverwacht ter hulp.
Hij heeft namelijk een boek geschreven waarin zuiver denkend de weg vanuit de gewone
wetenschap tot in het geestbeleven kan gevonden worden. Dergelijk boek bouwt de
onontbeerlijke brug. Men zou het kunnen vergelijken met de Filosofie der Vrijheid van
Rudolf Steiner, de Struktuurfenomenologie van Witzenmann of het Traktaat van het levende
denken van Massimo Scaligero. In het Mysteriedrama wordt de naam van het boek niet
vermeld.

Wegens deze bijdrage tot de verzoening van de natuurwetenschap en de geesteswetenschap
wil de mystieke broederschap ook Thomasius als nieuwe leider. Zij willen hun bestuur
vernieuwen om zo de stap tot dialoog en samenwerking met de gewone mensen te kunnen
zetten.

Het loopt echter heel anders. Thomasius wordt uitgenodigd door de broederschap. Zij willen
hem vragen om de leiding van de oudere leider Hilarius Gottgetreu over te nemen. Hilarius is
trouwens zelf overtuigd dat zijn werk erop zit en dat het nu de taak van de jeugd is om
vernieuwing en vooruitgang te brengen. Op zijn weg naar de tempel wordt Johannes
Thomasius echter onverwachts geestelijk geconfronteerd met Ahriman. Deze wijst hem erop
dat hij zijn boek geschreven heeft onder impuls van de onbewuste werking van Lucifer. In het
tweede drama hebben we gezien dat Thomasius na zijn terugblik in zijn middeleeuwse
incarnatie de zuigende invloed van Lucifer niet heeft kunnen weerstaan. Dit wreekt zich nu.
Eigenlijk is Johannes Thomasius niet rijp om dergelijke hoge verantwoordelijkheid te kunnen
dragen. Hij ziet dit zelf nu ook duidelijk in.

Aangekomen in de tempel van de broederschap wijst Thomasius het aanbod dan ook af. Dit
tot grote consternatie van de leden van de broederschap. Hun hele mooie plan valt in duigen.
Ook Thomasius komt in een zwart gat terecht. Hij wijst immers af wat eigenlijk in de lijn der
verwachtingen lag, maar hij heeft voorlopig geen alternatief. Weer staat hij aan de rand van
een diepe, bodemloze schijnbaar onoverbrugbare afgrond.

Plots komt Maria terug ten tonele en geeft hem geestelijk haar steun zodat hij niet in de
afgrond verdwijnt. Zij spreekt hem toe:

“ Drum muss dein Wesen völlig schweigsam werden
Und schweigsam harren, was der Geist ihm bringt;
Und dann erst wieder sich mit dir beraten,
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Wenn du dich selbst dir neu gewonnen hast.”

“ Daarom moet je wezen volledig tot zwijgen komen,
En in stilte rustig afwachten wat de geest brengt,
En slechts dan zich weer met jezelf beraden,
Als je jezelf teruggevonden hebt.”
( vrije vertaling MN )

Na deze schokkende gebeurtenissen werpen we in het derde beeld weer een kijkje achter de
schermen. We schouwen in de geestelijke wereld in het rijk van Lucifer. We gaan geestelijk
op stap met Maria. En wie ontmoeten we daar? Het is Professor Capesius!

Na zijn terugblik in zijn middeleeuwse incarnatie in het tweede drama is hij in een zware
depressie terechtgekomen. Uiterlijk loopt hij rond als een zombie. Innerlijk, geestelijk is hij
een gevangene geworden van Lucifer. Het rijk van Lucifer is wondermooi maar mist elke
doorleefde aansluiting met de fysieke wereld. Maria is de draagster van christelijke
spiritualiteit en zij kan wel hemel en aarde op een harmonische manier verbinden. De dialoog
tussen Capesius en Maria geeft heel mooi deze twee verschillende houdingen ten opzichte van
de geestelijke wereld weer.

Na de gebeurtenissen rond de tempel is Maria niet in eerste instantie voor Capesius gekomen
maar wel voor haar vriend Johannes Thomasius. Deze wil zij uit de klauwen van Lucifer
bevrijden omdat hij anders zijn ondergang tegemoet gaat.

Zo staan op een gegeven ogenblik Johannes Thomasius, Maria , Benedictus en Capesius voor
de troon van Lucifer. Zij vragen zijn vrijlating uit de geestelijke gevangenschap. Lucifer
weigert dit echter. Integendeel, hij demoniseert bewust het onbewuste driftleven van
Johannes. In plaats van een passie voor Maria plant hij hem een passie in voor Theodora. De
vrouw van Strader. Dit is mogelijk omdat daarvoor de aanzet gecreëerd was in de
middeleeuwse incarnatie door de liefde tussen Thomas en Cilli.

Hoe reageren Maria en Benedictus op dit nieuwe gegeven? Maria doet het enige wat in dit
geval ook kan helpen zij dat het niet onmiddellijk tot spectaculaire resultaten leidt. Zij stelt in
volle vrijheid een daad van onbaatzuchtige liefde. Zij legt de gelofte af dat zij bij elk kennis
en inzicht verwerven in de toekomst de persoonlijke voldoening wil laten varen. Dus kennis
niet voor zichzelf maar ten bate van de andere of het andere. Dit is eigenlijk levende
denkkracht onder de vorm van reine liefde. Alleen dergelijke daad van reine liefde zal in de
toekomst in staat blijken om het Luciferische geweld te breken.

In het vierde beeld worden we al geconfronteerd met de eerste uitwerkingen van deze
schokkende gebeurtenissen. Strader en Theodora vieren hun zevende huwelijksverjaardag en
blikken terug op een heel gelukkige periode. Individueel en als gemeenschap zijn zij tot bloei
gekomen. Het beeld is heel poëtisch. Theodora vertelt echter dat zij de laatste tijd een
innerlijke beklemming voelt die haar angst bezorgt en haar levenskracht rooft. Strader maakt
zich heel bezorgd om haar maar zij zegt niet duidelijk wat het is wat haar bedrukt.
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Strader en Theodora op hun huwelijksverjaardag ( foto Goetheanumbühne )

In het vijfde beeld wordt een tipje van de sluier opgelicht. Strader en Capesius zijn te gast bij
Felix en Felicia Balde in hun huisje in het bos. Zij bespreken een droevige gebeurtenis:
Theodora is onverwachts overleden. Felix Balde die de levenskrachten heel precies kan
inschatten begrijpt niet hoe zo’n levenskrachtige jonge vrouw plots ten einde krachten kan
geraken. Strader vertelt over haar angsten maar aanvankelijk brengt dit de ontraadseling van
de reden van haar overlijden niet veel verder. Tot Capesius even uit zijn versufte toestand
ontwaakt en vertelt wat hij voor de troon van Lucifer meegemaakt heeft. Tot grote ontzetting
van allen vertelt hij wat Lucifer bij Thomasius aangericht heeft. Thomasius ligt direct en
Lucifer indirect aan de basis van het overlijden van Theodora. Allen zijn van de hands gods
geslagen.

In de stilte die op hun verbijstering volgt verschijnt Theodora in de geest. In plaats van
Thomasius te veroordelen vraagt zij Strader om hem te helpen. Hij kan dit doen door zelf het
pad van de geestesscholing te betreden en ook leerling van Benedictus te worden.

In het zesde beeld zijn we terug in het geestgebied. We ontmoeten er Capesius, Benedictus en
Maria. Het is een heel bijzondere scène. Benedictus en Maria willen Capesius bevrijden uit
zijn depressive, Luciferische lethargie en hem terug bij zichzelf brengen. Dit gebeurt op een
even originele als verrassende wijze. Zij leren Capesius namelijk om zijn eigen denken te
aanschouwen. Het aanschouwen van het denken, wat ook een denken van het eigen denken is,
heeft ook een bevrijdende werking op het voelen en het willen. De euritmisch uitgebeelde
Luciferische en Ahrimanische gedachtewezens komen ten tonele, tegelijkertijd
adembenemend en poëtisch. Capesius krijgt terug verbinding met zijn eigen ik en wordt
geheeld. Hij is weer alert en evenwichtig en heeft een heel belangrijke stap in zijn geestelijke
ontwikkeling gezet.
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In het zevende beeld bevinden we ons weer in het gezelschap van Maria en Thomasius in het
geestgebied. De bezeten Thomasius stormt vooruit om Theodora te bezitten en dit tot over de
grenzen van de dood heen. Maria blijft echter alert aan zijn zijde en haar gelofte indachtig
doet zij wat zij kan. Zo komen zij bij de grote wachter aan de drempel. Om geheeld te kunnen
worden moet Johannes echter de hogere geestelijke wereld kunnen betreden om zo alle illusie
en schijn te kunnen overwinnen. Gezien zijn onreine innerlijke toestand moet de wachter dit
hem echter weigeren. Maar als Maria zich voor Johannes borg stelt laat de wachter hen
uiteindelijk toch door.

Zo betreden zij de hogere geestelijke wereld. Wegens zijn onrijpheid valt Johannes
Thomasius van de ene verschrikking in de andere. De rustige rijpe Maria houdt hem echter
overeind. Thomasius beweert een grote liefde voor Theodora te bezitten en meent haar zelfs
in vroegere incarnaties te kunnen aanschouwen. Als hij haar tenslotte zeer nabij komt vormt
haar beeld zich om en komt hij keihard in confrontatie met zichzelf! Hij werd dus niet
gedreven door de reine liefde tot een ander wezen maar door een narcistische drang naar
zichzelf! De schok heelt hem echter van zijn bezetenheid en brengt hem opnieuw in
verbinding met zijn ware zelf of hoger Ik.

In het achtste beeld komen we in het rijk van Ahriman. We ontmoeten er eerst Hilarius en
Trautmann respectievelijke voorzitter en bestuurslid van de mystieke broederschap in het
eerste beeld. Waarom zijn zij hier?

Na het fiasco met Thomasius zijn zij in een zware crisis terechtgekomen. Niet alleen is hun
plan in duigen gevallen maar zij hebben ook een ernstige beoordelingsfout gemaakt. Zij
hadden moeten zien dat Thomasius niet de juiste man was. Dit breekt hen nu zuur op. Zij
zoeken raad over hoe het nu verder moet en betreden daartoe de geestelijke wereld. Zonder
het zelf te beseffen gaan zij echter bij de duivel te rade. Zij herkennen Ahriman niet en vragen
aan de geest der duisternis waar de weg naar het licht is.

Ergens in dit gebied komt tijdens de nacht ook Strader terecht. Hij is inmiddels op vraag van
Theodora begonnen aan een systematische geestelijke scholing. Wegens zijn
wetenschappelijke vorming behoort het tot Straders opdracht om de werkingen van Ahriman
volledig te leren doorzien zodat hij de goede krachten kan helpen om hem zijn juiste plaats in
het wereldbestel te geven. Niet vernietigen en overwinnen is de boodschap, maar wel
verlossen en bevrijden.

Zoals gezegd, tijdens de nacht, in de slaap en bevrijd van het lichaam ontmoet Strader
Ahriman. Hij vindt hem in een zonderlinge en verontrustende bezigheid. Hij is namelijk bezig
om de twaalf zielen uit het eerste beeld, de gewone mensen voor de tempel die ook in bed
liggen, te beoordelen en in vakjes onder te verdelen. Hij doet dit op een cynische wijze zonder
rekening te houden met hun menselijke individualiteit. Haarscherp analyseert Ahriman twaalf
verschillende mensentypen. Na de twaalfde is de dertiende volgens hem echter weer gelijk
aan de eerste. Zoiets als individuele verschillen binnen een bepaalde groep is voor hem
inhoudsloos. Ook interesseren de mensen hem als individualiteiten helemaal niet. Hij wikt en
weegt enkel hun eigenschappen om ze dan zonder scrupules voor zijn eigen doelstellingen te
kunnen inzetten. Strader maakt dit alles halfbewust in zijn slaap mee. De anderen slapen diep
en hebben geen weet van het bestaan van en dus ook geen vermoeden van de nabijheid van
Ahriman. Strader heeft een enorm medelijden met deze mensen. Maar hij voelt ook
mededogen met Ahriman. Hij schouwt dat dit koude intellect met zijn verkrampte
machtswellust een diepe angst verbergen die hopeloos een wereld onder controle probeert te
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brengen. Een wereld die zich in zijn diepste wezen echter niet laat controleren omdat hij
opborrelt uit een oneindige bron van pulserende liefde.

In het negende beeld ontmoeten wij Benedictus en zijn leerlingen buiten in het veld onder een
stralend lentezonnetje. Zij voeren een open gesprek. Capesius, Strader en Thomasius zijn
ieder op hun eigen manier geheeld en klaar voor nieuwe verantwoordelijkheden. Maria als
meest gevorderde leerling van Benedictus heeft tot dit genezingsproces veel bijgedragen.
Haar wijsheid, onzelfzuchtigheid en doorzettingsvermogen waren voor de anderen een rots in
de branding.

In het tiende beeld wordt uiteindelijk dan toch mogelijk wat in het tweede beeld hopeloos
mislukt leek. De innerlijk gerijpte Thomasius neemt dan uiteindelijk toch de scepter van de
mystieke broederschap van Hilarius over. Het is zijn opdracht om in rechte stroom, oude en
nieuwe geesteswegen zinvol met elkaar te verbinden en zo nieuwe ontwikkelingen in te
leiden.

Overdracht van de leiding van de tempel van Hilarius aan Thomasius ( foto Goetheanumbühne )

We sluiten ook dit drama ook af met het specifieke zegel:
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VII Der Seelen Erwachen ( Het ontwaken der zielen )

Ons boeiend spiritueel verhaal gaat verder. Wij komen nu volop in het praktische dagelijkse
leven terecht.
Het eerste beeld speelt zich af in het bureau van Gottgetreu, zaakvoerder een houtzagerij. Hij
heeft dit bloeiend bedrijf van zijn vader geërfd. Gottgetreu is goed bevriend met Benedictus
en zijn vrienden. Hij wil het ontwaken van de nieuwe geestimpuls zichtbaar laten worden in
zijn bedrijf. Daarom wil hij zijn producten, zijn manier van zaken doen en zijn productie vorm
laten geven vanuit de geest. Dit is een hele ommezwaai ten opzichte van de klassieke,
traditionele werkwijze.

Als zaakvoerder en manager kan hij dit natuurlijk niet zelf ten uitvoering brengen. Daarom
doet hij een beroep op de expertise van de leerlingen van Benedictus. Hij heeft zijn oog laten
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vallen op Strader als projectleider. Zijn vorming als wetenschapper, ingenieur en uitvinder
samen met zijn spirituele inzichten maken hem op het eerste gezicht uitermate geschikt voor
deze opdracht. Gaat de nieuwe spiritualiteit de confrontatie met de harde materie aankunnen?

De eerste weerstand duikt al op in de contreien van Gottgetreu zelf. Zijn bureauchef is
allesbehalve opgezet met het plan. Deze vreest dat de befaamde “deutsche Pünktlichkeit” in
een stroom van zogezegde creativiteit en fantasie verloren zal gaan. Bovendien heeft hij
weinig vertrouwen in Strader. Dit is heel merkwaardig gezien Strader een krachtige, solide
figuur is. Hij leeft niet op een eenzame berg door mystische nevels omsluierd.

Tijdens een gesprek in het bureau van Gottgetreu probeert deze samen met Strader de
bureauchef een laatste maal te overhalen. Het lukt echter niet. Hij blijft halsstarrig zijn
medewerking weigeren.

Een van de redenen is dat Strader zijn machine, vermeld in het derde drama, nog niet verder
heeft kunnen ontwikkelen. De stand van de technologie laat het nog niet helemaal toe. Voor
de bureauchef pleit dit tegen het praktische oordeelsvermogen van Strader. Verder vindt hij
dat men het spirituele en het praktische strikt moet scheiden. Het spirituele hoort thuis in de
kerk, in de studeerkamer of in de meditatieruimte maar niet op de werkvloer.

In het tweede beeld ontmoeten we Johannes wandelend, mijmerend, mediterend in de
prachtige natuur in de buurt van het huis van Gottgetreu. Naast Strader als ontwikkelaar,
projectleider en productieman had Gottgetreu aan Johannes gedacht als kunstenaar om de
nieuwe producten vorm te geven. Of dit gaat lukken is maar zeer de vraag. De zoveelste crisis
kondigt zich bij Thomasius aan. Hij is het moe om voortdurend wakker en kennend de
realiteit te doordringen. Eigenlijk wil hij behaaglijk wat genieten, zich gewoon overgeven aan
zijn gemakzucht. Ook Capesius bevindt zich in een heel speciale toestand. Hij is weliswaar
geheeld, maar zijn geestelijke ontwikkeling gaat nu zo snel dat dit ook weer nieuwe
problemen stelt.

Er doet zich dan de volgende merkwaardige situatie voor. Ook Capesius wandelt in de buurt
van het huis van Gottgetreu en ziet in de verte Thomasius lopen. Op een gegeven ogenblik
doet er zich een intens zielecontact tussen beiden voor. Capesius leest voor een ogenblik als
het ware in de ziel van Thomasius en beleeft diens innerlijke verwarring. Deze ervaring is
uitzonderlijk mogelijk wanneer de betrokkene, in dit geval Capesius, een stapje hoger mag
komen op de spirituele ladder. Het is een wenk van de spirituele wereld. Te veel uiterlijk werk
in woord en daad rooft echter de spirituele krachten die nodig zijn om deze stap te voltrekken.
Capesius staat dus voor het dilemma: ofwel spiritueel een stapje hoger stijgen, ofwel in het
project stappen.

Voor het project van Gottgetreu en Strader heeft dit alles grote gevolgen. Johannes en
Capesius haken af. Ook Maria kan onder de gegeven omstandigheden geen bijdrage leveren.
Maria en Capesius hadden een rol toebedeeld gekregen in de marketing en de verkoop. Zij
hadden de geesten moeten rijp maken voor de nieuwe producten en diensten.

Maria blijft Johannes bijstaan en geeft hem ondersteuning in het doorgronden van en omgaan
met zijn eigen complexe zieletoestand. Zo komt Johannes Thomasius een merkwaardig
zielewezen, nog een ander soort dubbelganger, op het spoor. Het is de geest van zijn jeugd.
Deze merkwaardige geest leeft in de diepten van zijn ziel. Hij trekt Johannes steeds terug naar
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het verleden, wil hem als het ware niet volwassen, rijp en verantwoordelijk laten worden.
Waar ligt de oorsprong van deze retarderende zielekracht?

In het derde beeld bespreken de zakenvrienden, tevens tempelbroeders van Gottgetreu de
plannen van hun vriend. De meningen zijn heel verdeeld. Ook de capaciteiten van Strader
worden onder de loep genomen. Sommigen zijn heel lovend en zien in hem zelfs de enige
man die zoiets tot stand kan brengen. Anderen zien het helemaal niet zitten en houden hem
voor een wereldvreemde dromer.

In het tweede deel van het beeld krijgen we een belangrijk gesprek tussen Capesius en Felix
Balde enerzijds, Strader anderzijds. Ook hier ontstaat een communicatiekloof, zij het om een
meer spirituele reden. Capesius en Felix Balde vinden dat Strader het spirituele te veel met
realisaties in het zichtbare wil verbinden. Zij beiden zijn van oordeel dat men het spirituele
stil in de ziel moet beleven en het daar ook moet laten. Lucifer en Ahriman beluisteren dit
gesprek met veel interesse.

Strader geraakt dus tegen zijn sterke wil in en ondanks zijn edele inborst en goede intenties
stilaan toch volledig geïsoleerd. Het begint zelfs akelig aan te voelen. Wat speelt hier nu
allemaal?

In het vierde beeld volgen we het gesprek van Romanus met de bureauchef. Het gaat
natuurlijk weer over het grote plan van Gottgetreu en de rol die Strader daarin speelt.
Romanus die zelf een succesvol zakenman is, bevestigt zijn vertrouwen in Strader. Hij gaat
zelfs verder en zegt dat hijzelf veel aan Strader te danken heeft. Direct en indirect heeft hij
veel van diens vruchtbare gedachten tot de zijne gemaakt.

De bureauchef daarentegen blijft onwrikbaar afwijzend. Wel krijgen we meer inzicht in de
diepere gronden van deze afwijzing. Vooreerst merkt de bureauchef fijntjes op dat in de
vurige woorden van Strader natuurdemonen leven die hem soms het correcte werken in de
uiterlijke wereld bemoeilijken. Daar is gedeeltelijk waar maar de werkelijkheid is toch
complexer en genuanceerder dan dat hij het voorstelt. Vervolgens voelt hij ook de sterke
kracht van de persoonlijkheid van Strader. Hij vreest dat zijn eigen ego niet sterk genoeg is
om aan de zijde van Strader staande te blijven. Zijn oordeel over de persoon wordt gekleurd
door vooringenomen zelfbescherming.

Tijdens de volgende scene ontmoeten we weer Thomasius die zijn zoveelste drempelervaring
heeft. Met zijn onzekere Ik raakt hij verstrengeld in een kluwen van zijn dubbelganger, de
geest van zijn jeugd, de drempelwachter en de tegenmachten. Hij voelt zich wegzinken in een
oceaan van waanbeelden.

De geïsoleerde Strader heeft een gesprek met Benedictus om te proberen zijn toestand
helderder te krijgen. Strader is ook voor Benedictus moeilijk te doorzien. Hij schouwt wel de
natuurdemonen maar kan niet zeggen hoe hun verdere evolutie en werking zal zijn. Zeker is
dat ze nu nog niet actief mogen worden. Dit ligt misschien aan de basis van het feit dat vele
zaken nu wel gepland worden maar eigenlijk nog niet kunnen.

Op het einde van het beeld beraden Maria en Benedictus zich over de zorgwekkende toestand
van Johannes. Tijdens dit gesprek voelen zij beiden de panische angsttoestand aan waarin
Johannes verzeild is geraakt. Hij gaat als het ware op de loop met hun rustige en bezonnen
denken. Dit heeft letterlijk verstrekkende gevolgen.
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In het vijfde beeld bevinden we ons plots in het leven tussen dood en nieuwe geboorte. Het is
de rein geestelijke periode die de betrokkenen samen doorleefd hebben na hun dood in de
veertiende eeuw en hun wedergeboorte in de twintigste eeuw. Het zijn heel subtiele
geestelijke scenes die dialectisch heel moeilijk te verwoorden zijn. Ook het “op- het- toneel-
brengen” is een gigantische klus. De nieuwe enscenering zal onder andere hier met
euritmische elementen proberen een juistere weergave te brengen.

Wij bevinden ons eerst in de zonnetijd en zien hoe de verschillende zielen interactief in hun
Kosmisch Ik leven en er ook aan werken. De diepere en verborgen zielekrachten worden ook
zichtbaar. De zielen zijn ook een open boek voor elkaar. Niemand leeft rustig afgescheiden
zoals in zijn aardehuisje. De zielesferen zijn eigenlijk invloedssferen die zich in min of
meerdere mate van elkaar kunnen afsluiten of zich voor elkaar open stellen.

In het zesde beeld komen we in een geestelijk nog hoger gebied namelijk in de saturnussfeer.
We bevinden ons op de uiterste rand van de planetensferen waar de opwaartse reis van de ziel
eindigt en het afdalen naar een nieuwe aarde incarnatie begint. Dit is het zogenaamde
wereldmiddernachtelijk uur. De ziel heeft haar grootste omvang bereikt. Zij omvat de hele
aardekosmos ( niet de galactische en extragalactische kosmos natuurlijk!). Deze expansie
staat in schril contrast met de maximale compressie van de belichaamde mens tijdens het
midden van het aardeleven. Het wakker beleven van de wereldmiddernacht is een teken van
een heel hoge geestelijke ontwikkeling. Meestal valt de ziel in een onbewuste zijnstoestand.
Het beleven werkt ook sterk door in de volgende aardelevens.

Johannes, Maria en Benedictus voeren in dit gebied een dialoog met elkaar. Zij strijden er ook
een kosmische gedachtestrijd om Johannes uit de klauwen van Lucifer te bevrijden. De grote
drempelwachter verschijnt ook ten tonele en spreekt de beroemde woorden:

“ Es darf die Seele niemals stürzen wollen;
doch muss sie Weisheit aus dem Sturze holen.”

“Nooit mag de ziel bewust ten val willen komen,
doch dient ze wijsheid uit de val te puren.”
( vrije vertaling MN )

Deze aanmaning van de drempelwachter heeft tot gevolg dat de zielen de drang voelen om
verder de karmische sporen in het verleden uit te zoeken die hun inzicht kunnen verschaffen
in het heden. Zo komen we deze keer terecht in een oerver verleden, namelijk een Egyptische
incarnatie.

In het zevende beeld ontmoeten we de farao die tevens offerwijze van de tempel is in gesprek
met enkele tempelmedewerkers. Er zal binnenkort een inwijdingsceremonie voltrokken
worden. De farao is er niet erg gerust in. Hij heeft geen vertrouwen in de inwijdingskandidaat.
Volgens hem is die niet voldoende gelouterd en nog te sterk aan het lichaam gebonden. Zijn
spiritualiteit is maar een dun laagje vernis dat vlug zal verdampen als het vuur van de passie
terug oplaait. De farao is een vorige incarnatie van Capesius. De neofiet is niemand anders
dan een mannelijke incarnatie van Maria.

In het achtste beeld staan we dan in de binnenruimte van de tempel en maken we de hele
inwijdingsceremonie mee. Het is een indrukwekkend beeld dat ons terug verplaatst in lang
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vervlogen tijden. Voor de inwijding begint valt ons oog nog op een jonge, mooie Egyptische
vrouw die smachtend voor de tempelpoort staat. Zij is buitengesloten. Haar geliefde werd haar
voor altijd afgenomen omdat hij de nodige begaafdheid leek te bezitten om ingewijd en
raadsheer van de farao te worden. Haar geliefde is de neofiet uit het zevende beeld. De jonge
vrouw is een vrouwelijke incarnatie van Johannes Thomasius.
De lange inwijdingsprocedure wordt uitvoerig beschreven. Vooreerst krijgen we een
inwijding in de vier aarde elementen: aarde, water, lucht en vuur. Vervolgens komen we tot
de eigenlijke kern van het inwijdingsceremoniëel. De kandidaat moet zich minutenlang
stilzwijgend op een vlam concentreren en vervolgens luid verkondigen wat hij in het
wereldwoord schouwt als de hoogste offerwijze ( vroegere incarnatie van Benedictus ) hem
daartoe het teken geeft. Tijdens de concentratie van de neofiet moet de offerwijze zich
innerlijk concentreren op een magisch woord.

Nu gebeurt iets heel merkwaardigs. Als na een lange pauze de kandidaat verzocht wordt te
spreken verkondigt hij niet de verhoopte kosmische belevenissen maar vertelt zijn eigen
buitenlichamelijke ervaringen en de vreugde die hij daaraan heeft beleefd. De consternatie is
groot! Voor de hele priesterkring klinkt dit als een heiligschennis. Deze mislukking is alleen
mogelijk als de offerwijze het begeleidende krachtwoord niet zou gedacht hebben. Dit blijkt
inderdaad zo te zijn. De inwijding is dus mislukt. De offerwijze die deze “niet-daad” stelde
krijgt vrijwel zeker de doodstraf ook als is hij farao.

Waarom heeft de offerwijze deze moedige daad gesteld? Hij ziet dat de Mysteriën decadent
geworden zijn en een nieuwe tijd aanbreekt. De morgenzon gloort reeds aan de horizon van
Hellas. De nieuwe mens moet zich niet meer laten denken, maar zelf denken. Het
transcendente moet immanent worden.
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Egyptisch inwijdingsceremonieel ( foto Goetheanumbühne )

Terug in de twintigste eeuw vinden we Maria en Thomasius in hun meditatiekamer. Dit wordt
getoond in het negende en in het tiende beeld. Zij zijn ook deze keer een heel stuk rijper
geworden. Maria leert te zien hoe haar sterke band met Benedictus is ontstaan en hoe zelfs
een mislukte inwijding positief kan doorwerken in latere incarnaties. Ook ziet zij welk offer
Capesius voor haar gebracht heeft en wat zij hem verschuldigd is.

Johannes vindt eindelijk de oorsprong van zijn verborgen wens-en driftleven en van zijn
sterke band met Maria. Ook zijn zeer sterke “ Zwei Seelen Struktur” wordt hem bewust:

“ Zwei Seelen wohnen, ach ! in meiner Brust
Die eine will sich von der andern trennen;
Die eine hält, in derber Liebeslust,
Sich an die welt mit klammernden Organen;
Die andere hebt gewaltsam sich vom Dust
Zu den Gefilden hoher Ahnen” ( Faust I )

“ Twee zielen wonen ach in mijn borst
De ene wil zich van de andere scheiden;
De ene klemt in lage liefde lust
Zich aan de wereld vast met prangende organen;
De andere verheft zich krachtig uit het stof
Tot aan de sferen der verheven voorvaderen” ( Faust I )
( vrije vertaling MN )

In het elfde beeld zijn we terug in de alledaagse realiteit. Strader en Benedictus bespreken
nogmaals Strader’s moeilijke toestand. Strader voelt dat het actieveld op deze aarde, die hij zo
liefheeft, hem onttrokken wordt. Benedictus antwoordt hem met de raadselwoorden:

“ Es wird geschehen was geschehen muss,
Deshalb erwarten wir in Wachsamkeit,
In welcher Art der Geist die Zeichen weist.”

“ Wat moet gebeuren, zal gebeuren,
Daarom wachten wij af in wakkerheid,
Hoe de geest de tekenen duiden zal”.
( vrije vertaling MN )

Het twaalfde beeld is van cruciaal belang voor het verder verloop van de handeling. We
bevinden ons in het binnenste van de aarde. Het is een volledig kristallijne, bergachtige
wereld. Ondanks zijn harde, scherpe, kristalheldere, kille structuren heeft deze wereld iets
fascinerends. Overdrachtelijk zou men zelfs kunnen zeggen dat hij geen bovenaardse maar
een onderaardse schoonheid uitstraalt.

De indrukwekkende gestalte van Ahriman staat boven op een berg en hij spreekt een
monoloog, schijnbaar tot zichzelf. Met zijn krakende, ruwe stem maakt hij een balans op van
de situatie en overdenkt welke zet hij in het schaakspel van zijn machtsstreven nu moet zetten.

In het zesde beeld hebben Maria en Johannes met de hulp van Benedictus het
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wereldmiddernachtelijk uur wakend kunnen doorleven. Op die manier hebben ze Lucifer
kunnen overwinnen. Ahriman is zich bewust van de nederlaag van zijn kompaan en zal zijn
strategie moeten aanpassen. Hij komt tot het besluit dat hij Strader moet elimineren om
Benedictus en zijn leerlingen te treffen. Strader heeft het talent om het spirituele in concrete
materiële vormen te gieten. Dit spreekt ook in het sociale vele mensen aan. De verheven leer
van Benedictus, met zijn Ik gedragen moraliteit is voor vele mensen nog te hoog gegrepen.

Daarom is voor de koude, maar nuchtere redenering van Ahriman Strader de steunpilaar
waarop het hele bouwwerk van Benedictus rust. Haalt hij deze onderuit dan is het uit met de
nieuwe geesteszoekers. Maar hoe kan hij Strader uitschakelen?

Ahriman moet de kosmische wetten respecteren maar met zijn “spirituele supercomputer”
heeft hij toegang tot haast alle informatie. Zo leest hij in het levensboek dat Strader’s
levensloop spoedig een einde zal vinden. Ahriman moet dus snel handelen. Want wat hij wil
doen moet geschieden wanneer Strader nog als mens bewust op aarde leeft.

Wat is zijn duivelsplan?

Hij gaat Strader aanvallen op die plaats die hem het gevoeligst is: namelijk het concept van
zijn Strader machine. We hebben gezien dat de Strader machine zogezegd nog niet kon
werken omdat bepaalde nieuwe technologieën nog niet ontwikkeld waren. Dit is maar de
halve waarheid. Er is nog een veel diepere reden die alleen het vlijmscherpe Ahriman-intellect
kan doorschouwen. Er zit namelijk een denkfout in de machine! Als Ahriman deze bij Strader
bewust kan maken dan zal dit voor hem een enorme psychologische klap betekenen. De zalige
illusie van nu nog niet maar morgen zeker wel wordt voor goed doorprikt. Strader zal aan de
rand van de waanzin gebracht worden en alle geloof in Benedictus en de nieuwe christelijke
spiritualiteit verliezen. Dan is het over en uit.

Om dit duistere plan uit te voeren heeft Ahriman een mens, een soort Judas nodig. Wie is
daartoe beter geschikt dan het menselijke Reintje De Vos, namelijk Ferdinand Reinecke uit
het eerste beeld van het derde drama?

Wat nu gebeurt is zowel schokkend als verhelderend voor vele zaken die in de wereld
gebeuren. Onderaan de berg verschijnt Ferdinand Reinecke. Hij loopt rechtop maar eigenlijk
ligt hij in bed en slaapt hij. Ahriman komt langzaam zijn berg af en nadert Ferdinand
Reinecke ongezien van achteren. Bij hem aangekomen legt hij zijn klauwachtige, sclerotische
handen op de ogen van de onbewust, slapende slimmerik en inspireert hem tot zijn Judasdaad.

Ferdinand Reinecke spreekt tot zichzelf:

“ Mir geht der Sinn schon auf, wie ich dem Strader
Die Fehler seines Denkens demonstrier’
Es hat sein Mechanismus einen Fehler,
Den kann er selber nicht bewust sich machen.
Die Mystenfinsternis verhindert’s ihm.
Ich werde ihm mit meiner Nüchternheit
Viel bess’re Dienste wahrlich leisten können.
Ich wollte dies seit langen Zeiten schon;
Doch wusst’ ich nicht, wie ich es machen soll.
Ich fühle mich erst jetzt dazu erleuchtet.
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Ich muss jetzt alles recht ins Auge fassen,
Was Strader von der Wahrheit überzeugt.”

“ Het wordt mij duidelijk hoe ik Strader
De fout in zijn denken aantonen kan.
Zijn mechanisme vertoont een fout,
Die hij zichzelf niet tot bewustzijn brengen kan,
Daar de mystieke dwaalleren dat verhinderen.
Ik kan hem met mijn nuchtere zakelijkheid,
Waarachtig veel betere diensten bewijzen.
Ik wilde dit sedert lange tijd al doen,
Doch wist ik niet, hoe dit voor mekaar te krijgen.
Ik voel me nu eerst verlicht om dit te doen
Ik moet nu nog eens alles goed op een rijtje zetten
wat Strader de waarheid kond doen maken kan.”
( vrije vertaling MN )

Is nu alles hopeloos verloren? Neen, de goede krachten waken ook en gaan er volop tegen
aan!

Op het einde van het beeld, verschijnt Theodora, de overleden echtgenote van Strader voor
Ahriman. Zij bevestigt haar volledige steun aan Strader vanuit de geestelijke wereld. De
duivel wordt geconfronteerd met de onvoorwaardelijke liefde van twee mensen voor elkaar
vanuit hun diepste ik.

Ahriman wordt onzeker. Hij voelt de kracht van het: “ Waar twee of meer in mijn naam
aanwezig zijn, daar ben ik in hun midden.”

Hij mompelt nog tot zichzelf: “Als ze werkelijk elkaar trouw blijven kan ik het wel vergeten,
maar hopen blijf ik dat een van hen de gelofte vergeet.”

Wat gebeuren moet, gebeurt. De laatste beelden verhalen dit.

In het dertiende beeld vinden we Hilarius Gottgetreu en zijn vriend Romanus in gesprek.
Gottgetreu zit zwaar in de put en vertelt Romanus wat er gebeurd is. Strader is in mekaar
geklapt nadat een zekere Ferdinand Reinecke hem haarfijn de gedachtefout in zijn
mechanisme heeft uitgelegd. Het grote project ligt nu helemaal in duigen, nu de hoofdacteur
onderuit gegaan is.

Romanus die een grote voorstander van Strader was, blijft dit ook nu nog. Hij toont Hilarius
dat de geestesweg een doornige weg is en dat een veldslag verliezen nog niet betekent dat de
oorlog verloren is. Dingen hebben maar het belang dat wij hen toedichten. Om het wezen gaat
het. Deze hartverwarmende woorden sterken Hilarius.

In de volgende scene wonen we een gesprek tussen Capesius en Felix Balde bij. Capesius
vertelt Felix dat hij deze morgen in de geest tijdens de meditatie met Strader contact heeft
gehad. Deze heeft hem de ware, moderne Christelijke weg getoond. Deze gaat over het
levende, wils- en werelddoordrongen denken. Dit is heel wat anders is dan de Luciferische
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wereldvreemdheid van Felix Balde.

In het veertiende beeld komt dan de jobstijding:

“Es starb vor wenig Stunden Doktor Strader”
“ Enkele uren geleden is Doktor Strader gestorven”
( vrije vertaling MN )

Algemene ontzetting en droefenis volgt.

In het vijftiende en allerlaatste beeld van de vier Mysteriedrama’s volgen we het bezoek van
de verpleegster van Strader aan Benedictus. Tijdens het overlijden van Strader was
Benedictus in het buitendland en de verpleegster wil hem nu persoonlijk op de hoogte
brengen en tevens hem een laatste brief van Strader overhandigen.

De kern van het gesprek tussen de twee ziet er uit alsvolgt:

Benedictus:

“ Und als er diese Worte hingeschrieben,
Wo weilte Seine Seele noch zuletzt?”

“ En als hij deze woorden nederscheef,
waar verwijlde zijne ziele op het einde nog?”
( vrije vertaling MN )

Pflegerin:

“ Erst lebte noch der lezte Lebensplan
In seinem Denken: dannn war Theodora
Im Geist mit ihm vereint; erfühlend dies,
Entrang sich seine Seel sanft der Hülle”.

“ Eerst leefde nog het laatste levensplan
in zijn denken: dan was Theodora
één met hem in de geest;
Dit gevoelend maakte zijn ziel zich
Zachtjes los van het sterfelijk hulsel.”
( vrije vertaling MN )

De liefdesband reikt tot over de drempel van de dood heen. Net zoals in de Faust delft de
duivel in extremis het onderspit!

De gefrustreerde Ahriman doet tot slot nog iets heel merkwaardigs dat veel inzicht over zijn
wezenlijke aard verstrekken kan. Benedictus begint de brief van Strader te lezen maar slaagt
daar op het einde niet meer in. De letters beginnen voor zijn ogen te dansen. Benedictus weet
niet wat hem overkomt. Hij schouwt een wezen maar herkent het eerst niet. Tot hij Ahriman
herkent.

De leugen geest wou hem finaal nog even verwarren. Ahriman vreest dat als de mens hem
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werkelijk denken kan hij vernietigd zal worden. Dit blijkt een duivels waanbeeld te zijn. Niet
vernietigd moet en kan hij worden, wel verlost.

Hoe dan?

“ Gedankenkräftig auch noch dann bezeugen,
Wenn über vollerwachtes Geistesschauen
Der finstre Ahriman, die Weisheit dämpfend,
Des Chaos Dunkelheit verbreiten will”

“ Krachtig denkend zich ook dan nog tonen,
Wanneer over het volontwaakte geestelijke schouwen
De duistere Ahriman, de wijsheid versluierend,
Des Chaos duisternis verspreiden wil”
( vrije vertaling MN )

Dit zijn dan de laatste verzen van dit prachtige menselijke ontwikkelingsverhaal zoals Rudolf
Steiner het geschreven heeft.

Tot slot volgt het zegel dat bij dit drama hoort.
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