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Inleiding
In Dornach (bij Bazel in Zwitserland) ligt het Goetheanum: een
indrukwekkend en monumentaal gebouw dat door Rudolf Steiner
werd ontworpen. Het is niet alleen de zetel van de Algemene
Antroposoﬁsche Vereniging, maar ook van de Vrije Hogeschool
voor de Geesteswetenschap. De grote zaal in dit gebouw is de
ruimte waar regelmatig mysteriespelen worden opgevoerd. Ook
worden er lezingen en cursussen gegeven. Daarnaast vinden
er euritmie-opvoeringen plaats. Ook staat in dit gebouw De
Mensheidsrepresentant, de houten beeldengroep die de weg van
Christus tussen Lucifer en Ahriman uitbeeldt.
De grote zaal bezit een bijzonder plafond, waarop schilderingen
zijn aangebracht die de ontwikkeling van de mensheid (ofwel
de esoterische geschiedenis) verbeelden. Maar ook de
indrukwekkende gekleurde glasvensters geven de zaal een
bijzondere sfeer; ze geven de inwijdingsweg van de mens weer.
Op onze Thema-dag willen wij bij deze bijzondere vensters stilstaan.

Niet in München, maar in Dornach
Rudolf Steiner werd in 1861 geboren in Oostenrijk. Hij studeerde
in Wenen. Tussen 1897 en 1902 woonde hij in Berlijn. Daar kreeg
hij rondom 1900 een Christus-ervaring die bepalend was voor zijn
verdere leven. In 1902 werd hij voorzitter van de Duitse afdeling van
de Theosoﬁsche Vereniging.
In 1907 werd op zijn initiatief het Congres van de Europese
afdelingen van de Theosoﬁsche Vereniging georganiseerd in
München. Opvallend is dat Rudolf Steiner toen al zorgde voor
een bijzondere aankleding van de zaal: de zeven zegels uit
de Openbaring van Johannes werden afgebeeld (als ronde
schilderingen of tondo’s) en zeven (op planken) geschilderde
zuilen werden in de zaal opgesteld; zij gaven de zeven incarnaties
van de aarde (en dus de esoterische geschiedenis) weer. Ook werd
op dit Congres een mysteriespel (van Edouard Schuré) opgevoerd.
De bedoeling van de aankleding van de zaal was de gedachte dat de
woorden die gesproken zouden worden, door deze aankleding op de
juiste wijze omhuld zouden worden en draagkracht zouden krijgen.
Daarna werd tussen 1910 en 1913 in een gehuurde zaal in München
elk jaar een mysteriedrama van Rudolf Steiner opgevoerd. Daardoor
ontstond als vanzelf de idee om voor deze spelen, maar ook voor
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de euritmie-uitvoeringen, een geschikte zaal te bouwen. Daarom
werd in 1911 de Johannesbau Verein opgericht die de bouw een
dergelijke zaal zou onderzoeken en eventueel realiseren.
In 1913 werden de ingediende bouwtekeningen echter deﬁnitief
afgewezen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Rond die
tijd kreeg Rudolf Steiner een stuk grond aangeboden in Dornach in
Zwitserland, om daar het beoogde gebouw neer te zetten. Rudolf
Steiner zag hierin een duidelijke leiding van de geestelijke wereld en
ging op dat aanbod in. Zo ontstond het eerste Goetheanum.

Het tweede Goetheanum
Het eerste Goetheanum had nog het karakter van een tempel,
maar ook van een (totaal)kunstwerk. Het was een koepelbouw:
de twee koepels waren kenmerkend voor het gebouw. In de
Oudejaarsnacht van 1922 brandde het gebouw (het was nog niet
eens helemaal voltooid) tot op de grond af. Ook de bijzondere,
gekleurde vensters gingen verloren. Boosaardig opzet was
overduidelijk de oorzaak van de brand.
De twee jaren daarna waren belangrijk in de levensgang van Rudolf
Steiner. Met name de Michaël-impuls kwam in zijn werk steeds
sterker naar voren: het was, alsof de Rosenkruiser-impuls overging
in de Michaël-impuls. Ook werd de antroposoﬁsche beweging
omgevormd en werd met Kerst 1923 de Algemene Antroposoﬁsche
Vereniging opgericht, waarvan Rudolf Steiner zelf voorzitter werd
(voorheen was hij ‘alleen maar’ adviseur en esoterisch leraar).
Vanuit de Michaël-impuls ontwierp Rudolf Steiner in deze tijd het
tweede Goetheanum. We mogen dit gebouw – anders dan het
eerste Goetheanum – een Michaëlburcht noemen. Het werd van
beton gemaakt (het eerste van hout) en wilde iets onverwoestbaars
uitstralen. Hagen Biesantz schrijft dat het gebouw het volgende wil
uitdrukken: De wil om - op grond van geestelijk inzicht - vormend en
genezend in te grijpen in de culturele omstandigheden van het met
ondergang bedreigde Avondland.
Het tweede Goetheanum werd tussen 1925 en 1928 gebouwd.
Rudolf Steiner maakte slechts het begin van de bouw mee: hij stierf
op 30 maart 1925. Maar op zijn sterfbed hoorde hij elke dag de
geluiden van de bouw.
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De vensters als inwijdingsweg
De vensters voor de grote zaal van het eerste Goetheanum waren
door Rudolf Steiner ontworpen. Zijn schetsen en tekeningen werden
ook gebruikt voor het vervaardigen van de vensters van het tweede
Goetheanum. Degene die de ramen voor het nieuwe Goetheanum
vervaardigde, was de Russische graﬁcus en glasslijpster Assja
Turgenieﬀ.
Hadden de vensters van het eerste Goetheanum de vorm van een
drieluik, in het tweede Goetheanum kregen zij (omdat de vorm van
het gebouw niet anders toeliet) een langwerpige vorm: de beide
zijluiken werden naast elkaar onder het hoofdvenster aangebracht.
De vensters verbeelden de inwijdingsweg van de mens: hoe
kan de mens zich geestelijk verder ontwikkelen en wat zijn de
kenmerken van een dergelijke geestelijke groei? Daarbij verbeelden
de vensters aan de noordkant de noordelijke inwijdingsweg: de
Keltische, Germaanse, of Noorse inwijdingsweg, en de vensters
aan de zuidkant de zuidelijke inwijdingsweg, zoals de Egyptische
inwijdingsweg.
Bij de noordelijke inwijdingsweg wil de mens opstijgen in de
kosmische wereld. Daarbij ontdekt hij al doende de geestelijke
wezens achter al het zichtbare. Dus ook de geestelijke wezens van
de planeten en de sterren. Daarbij wordt hij ook geconfronteerd met
boosaardige geestelijke wezens en moet hij staande zien te blijven
bij deze ontmoeting.
Het gevaar op deze weg is ‘de verdunning van het ik’, of zelfs het
verlies van het ik. Daarom was het noodzakelijk om - alvorens aan
deze weg te beginnen – moed te ontwikkelen. Dat gebeurde onder
meer door de zogenaamde Vikingtochten: gevaarlijke zeereizen en
veroveringstochten.
De essentie van deze macrokosmische inwijdingsweg was de
eenwording met de kosmos en de kosmische wezens.
Bij de zuidelijke inwijdingsweg gaat het om de weg naar weg naar
binnen. Essentieel daarbij was het waarnemen en registreren van
wat je op de weg naar binnen ervaart om zo tot bewustwording te
komen. Op die weg sterf je aan je eigen duisternis die nu onverhuld
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voor je komt te staan. Ook word je je bewust van de opdracht van
het volk waartoe je behoort.
Het gevaar op deze weg is de verdichting van het ik, en daarmee
van een toenemend egoïsme.
De essentie van deze microkosmische weg is dus bewustwording,
waarnemen en registeren.
Het Goetheanum ligt tussen deze beide inwijdingswegen in: de
noordkant kijkt uit op het noorden – en dus op de Noorse mysteriën,
de zuidkant op het zuiden - en dus op de Zuidelijke (Egyptische en
andere) mysteriën. Het Goetheanum zelf vormt als het ware de vrije
ruimte tussen die beide wegen in, ofwel de ruimte die de moderne
inwijdingsweg mogelijk maakt.
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Het rode venster in het Westen
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Het rode venster in het Westen
Het rode venster in de hal: een Michaëlische uitnodiging
Boven in de hal (voor de ingang naar de grote zaal) vinden we het
rode venster. Rood symboliseert levenskracht, en de openbaring van
het goddelijke.
Het raam wil laten zien wat de inwijdingsweg (die de vensters in de
zaal ons tonen) ons brengen zal.
Het gezicht op het raam is het oerbeeld van de mens die wij gaan
worden.
- We zien op het voorhoofd de tweebladerige lotusbloem: helder
denken.
- Op de adamsappel zien we de zestienbladerige lotusbloem: deze
symboliseert een handelen vanuit mededogen.
- Bij het hart zien we de strijd tussen een engel en Ahriman: dit
symboliseert het geestelijke denken met het hart.
Links zien we de inspiratie van de zon, én de leeuw die de mens iets
in het oor ﬂuistert (Christus-impuls). Rechts zien we concentrische
cirkels, symbool van verinnerlijking en verwerking, net als de stier,
die het symbool van vertering is.
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De noordelijke inwijdingsweg
Het groene venster in het Noorden
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1. Het groene venster: de confrontatie met Ahriman
Groen is de kleur van het evenwicht: tussen geel en blauw, maar
ook tussen Lucifer en Ahriman.
Centraal op het bovenste gedeelte van het venster zien we een
slangachtig wezen: zijn hoofd is ruitvormig, hij heeft grote oren, en
op zijn hoofd zien we een soort antennes: hij zuigt alle informatie op.
Zijn ogen lijken hypnotiserend te werken: dit is Ahriman.
Met zijn lichaam strekt hij zich uit tot op de aarde: we zien bladeren,
struiken en bergen.
Ahriman omvat zeven planeten met zijn lichaam: Saturnus, Jupiter,
Mars, Zon, Venus, Mercurius en Maan. Hij is de geest die in het
heelal zorgt voor orde, maat en het juiste gewicht. Hij wijst dus
de planeten hun plaats. Ofwel: Ahriman is werkelijk een groots
kosmisch wezen.
Tegenover Ahriman staat een mens op een hoge rots; hij wordt
beschermd door een licht dat van binnenuit schijnt.
De afbeeldingen linksonder en rechtsonder geven weer hoe we met
Ahriman om kunnen gaan:
Linksonder zien we de mens geplaatst tussen zon, maan, sterren
én Ahrimanische krachten die vanuit de aarde aan hem trekken.
Drie Ahrimanische wezens wijzen naar de mens, alsof ze zeggen
willen: Jullie zijn van ons! Zij verleiden de mens en schenken hem
verharding, materialisme, angst en een geestloos denken.
Rechtsonder zien we hoe de mens de Ahrimanische verleiding
heeft overwonnen: de drie Ahrimanische wezens zakken weg naar
beneden met een verdwaasde uitdrukking op hun gezicht! De mens
is vrij geworden en verbindt zich vol vreugde met de zon (Christus).
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Het blauwe venster in het Noorden
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2. Het blauwe venster: van denken met het hoofd naar
denken met het hart
Blauw is de kleur van de hemel of het bovenzinnelijke.
In het bovenste deel van het raam zien we (helemaal bovenaan)
zonnen en manen.
Daaronder drie engelen met een bazuin: ze zijn scheppend
werkzaam.
Daaronder zien we drie engelen die een adelaar, een leeuw, een
stier en een mens scheppen. De nadruk ligt daarbij op het denken
van de mens: daarvan getuigen de drie sterren op zijn voorhoofd.
We zien hier de schepping van het oerbeeld van de mens met
behulp van kosmische krachten.
Opvallend is dat de mens en de stier nauw met elkaar verbonden
lijken. Dat symboliseert dat het denken van de mens pas echt
werkzaam wordt als het met de krachten van de wil verbonden is.
Linksonder zien we een mens aan de voet van de berg. Hij houdt als
in een peinzend gebaar zijn hand aan het voorhoofd. Zijn blik is naar
beneden gericht: opnieuw een teken van bezinning.
Twee engelen dragen ogen naar hem toe: zij maken hem ziende,
maar hoe? Bovenaan zien we de zon, in het midden de wassende
maan. Deze beelden symboliseren het denken met het hoofd van de
mens: abstract en indirect, een maandenken. Ofwel: de mens neemt
waar met zijn hoofd.
Rechtsonder wendt de mens zich naar de wereld toe met
uitgestrekte, tastende handen. De engelen dragen hem armen en
handen toe, waarmee hij zich de wereld eigen maakt. Maar nu niet
denkend met het hoofd, maar door zich met de wereld te verbinden,
zodat het weten als vanzelf in hem wakker wordt. Zon en maan zijn
van plaats gewisseld: de zon komt op: het zonnedenken (als een
direct weten) wordt geboren.
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Het violette venster in het Noorden
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3. Het violette venster: de geheimen van de dood
De kleur violet brengt ons in de sfeer van het lot (denk aan paars
als de kleur van het lijden en de dood).
Op het bovenste gedeelte van het raam zien we onderaan een
dode; treurende familie en vrienden staan aan zijn voeteneinde.
Boven de gestorvene zien we een lichtweg die de verschillende
biograﬁsche momenten uit het leven van de dode weergeven:
een oude man, een paar, een jong mens en een kind. Dit beeld
symboliseert de terugblik na de dood gedurende de eerste drie
dagen in de etherische wereld.
De terugblik voltrekt zich in het licht van de Tien Geboden, en dus
van het karma, en van Golgotha (drie kruisen), en dus van de
genade.
Linksonder zien we een stier die het aardse leven symboliseert.
Uitgebeeld wordt de vierledigheid van de mens: fysiek lichaam,
etherisch lichaam, astraallichaam of de ziel, en de ster of de geest
(ook wel het Ik genoemd). De ziel van de mens wordt uitgebeeld
door een driehoek, ofwel de drie ziele-aspecten van voelen, willen
en denken.
Rechtsonder zien we een leeuw die het leven tussen dood en
nieuwe geboorte symboliseert.
De man met de baard is keizer Frederik Barbarossa die in 1091
stierf tijdens de derde kruistocht. De sage vertelt dat hij rust in het
Kyﬀhäusergebergte (Thüringen, Duitsland) en dat hij na duizend jaar
in 2091 door raven gewekt zal worden en aan een nieuw aardse
leven zal beginnen. Dit gedeelte van het venster wijst dus op de
geheimen van karma en reïncarnatie.
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Het rosa venster in het Noorden

22

4. Het roze venster: de ontmoeting met de etherische
Christus
De kleur roze is eigenlijk de zachte kleur van de perzikbloesem.
Deze kleur is zeer geschikt om de geheimen die met de etherische
wereld verbonden zijn, tot uitdrukking te brengen. Deze kleur is
immers heel teer en ﬁjnzinnig.
Op het bovenste gedeelte van het venster zien we onderaan de
mens: hij staat rechtop en achter hem is zijn engel zichtbaar. Hij
strekt zijn armen uit: hij heeft dus duidelijk geleerd (zie het blauwe
venster) om met zijn armen verbinding te maken (met de aarde of
de ander) en dus te denken (of te weten) met zijn hart. Voor hem
staan struiken, en uit de struiken rijst een gezicht op: het gezicht
van Christus. (Denk hierbij aan het brandende braambos dat Mozes
ontmoette in de woestijn, en van waaruit de stem van God tot hem
strak.) Het gezicht van Christus straalt tederheid uit.
Dit prachtige beeld symboliseert de wederkomst van Christus, ofwel
zijn verschijning aan de mens vanuit de etherische wereld.
De noordelijke inwijdingsweg loopt dus uit op de ontmoeting met de
etherische Christus.
Linksonder zien we hoe Christus Lucifer verlost en genezing
schenkt. De geheven arm van Lucifer laat zien dat hij nog steeds
naar boven streeft, weg van de aarde. Maar Christus brengt hem
weer terug met behulp van de krachten die uitgaan van het oﬀer op
Golgotha, en schenkt hem zo genezing.
Rechtsonder zien we hoe Christus Ahriman verlost. Onderaan zien
we diens gezicht, verwikkeld in de stralen van zon. Christus verheft
en geneest hem, ook nu met behulp van de geestelijke krachten die
van Golgotha zijn uitgegaan (zie de drie kruisen).
De mens heeft als opdracht om Christus bij te staan bij diens
verlossing van Lucifer en Ahriman. Zij hebben de mens door een
oﬀer dat zij brachten de vrijheid geschonken, en wel door hem los te
maken van de geestelijke wereld. Nu is het aan ons om Christus bij
hun verlossing bij te staan.
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De zuidelijke inwijdingsweg
Het groene venster in het Zuiden
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5. Het groene venster: de ontmoeting met Lucifer
Op het bovenste gedeelte van het venster zien we drie
engelachtige wezens die naar boven wijzen, naar de zon. Rechts
van hen staat Lucifer: zijn bovenlichaam rijst op uit een vuur. Hij wijst
en kijkt naar boven, zelfs zijn haren wijzen naar boven.
Deze afbeelding laat ons de verleiding door Lucifer zien: de
verleiding om helemaal in het licht op te gaan, weg van de aarde.
Lucifer geeft ons kennis (‘een licht gaat mij op’).
Op de weg naar binnen komen we hem tegen: hij dreigt ons
egoïstisch te maken door alleen maar naar binnen, naar onszelf te
kijken.
Linksonder zien we een mens staan op aarde, in het donker. Van
hem gaan lichtstralen uit die naar boven wijzen. We zien zijn hoofd
boven afgebeeld: de mens is verbonden met (de wereld van) het
licht. Maar zijn ogen zijn gesloten: hij slaapt en is onbewust. Zijn
aandacht is alleen gericht op de wereld van het licht, en niet op de
aarde.
Rechtsonder zien we een zuil: symbool van de mens die stevig
met beide benen op de grond staat. Tegelijk zien we zijn hoofd in
de wereld van het licht: deze mens heeft een sterke verbinding met
de wereld van het licht. Zijn hoofd straalt licht uit dat van binnenuit
komt. De lichtstralen die we op deze afbeelding zien, stralen (anders
dan bij de linkse afbeelding) naar beneden. Dat wil zeggen dat deze
mens het licht dat hij in de geestelijke wereld opvangt, weer naar
beneden, naar de aarde straalt, om deze te genezen.
Op de pilaar staat het symbool van Mercurius afgebeeld, het teken
van verbinding: deze mens verbindt hemel en aarde.
De linkerﬁguur symboliseert de mens uit de voorchristelijke tijd die
ernaar streeft om uit te treden om zich met de geestelijke wereld te
verbinden. De rechterﬁguur symboliseert de opdracht van de huidige
mens: om zich bewust te verbinden met de geestelijke wereld, maar
om dan vervolgens dit licht van wijsheid en inzicht te gebruiken om
de aarde om te vormen en te genezen.
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Het blauwe venster in het Zuiden

30

6. Het blauwe venster: handel weloverwogen.
Op het bovenste gedeelte van het venster zien we twaalf keer
een mensengestalte in verschillende houdingen. Rechts van deze
twaalf staan de twaalf dierenriemtekens afgebeeld. Bij elk van de
twaalf mensen is bovendien een bepaald gedeelte van het lichaam
benadrukt door donkere sterren. Dat wil zeggen dat de krachten van
dat bepaalde dierenriemteken nodig waren (en zijn) voor de opbouw
en het onderhoud van dat gedeelte van het menselijkelichaam.
Zo kunnen we de relatie ontdekken tussen de energieën van
de dierenriemtekens en het menselijk lichaam (en volg dan van
linksonder naar rechtsonder, en vervolgens naar boven, de
tegengestelde beweging van de wijzers van de klok):
Voeten
Vissen
Onderbenen
Waterman
(is hier Johannes de Doper)
Knie
Steenbok
Bovenbeen
Boogschutter
Geslachtsorgaan
Schorpioen

Heupen
Buik
Hart
Borst
Schouders
Adamsappel
Hoofd

Weegschaal
Maagd
Leeuw
Kreeft
Tweeling
Stier
Ram

Zo werd het menselijk lichaam opgebouwd als instrument voor
de menselijke wil. Het onderste gedeelte van het venster laat
vervolgens zien hoe wij met die wilskrachten dienen om te gaan:
Linksonder zien we een man met een geweer. Daarboven zien een
vogel: een vaderlijke gestalte geeft die vogel vrij en laat hem los.
Onder de vogel zien we een gestalte die vanuit de aarde oprijst en
de vogel lijkt op te vangen.
Rechtsonder zien we dat de man heeft geschoten: we zien de
kogel halverwege hemzelf en de vogel. De geestelijke wezens
hebben zich teruggetrokken, maar kijken nog wel toe en houden de
gebeurtenis in het oog.
Dat betekent: bij alles wat we doen, grijpen we in geestelijke
samenhangen in. De geestelijke wezens laten de vogel los en geven
ons daarmee de vrijheid om onze daden te verrichten. Maar tegelijk
kijken ze toe: ze schrijven onze daden - en dus ons karma - in de
Akasha-kroniek in.
Al deze beelden willen ons zeggen: handel weloverwogen en houd
rekening met de geestelijke samenhangen.
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Het violette venster in het Zuiden
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7. Violette venster: de weg naar een nieuwe incarnatie
In het bovenste gedeelte van het venster zien we een
Januskop: de mens kijkt vooruit en achteruit. Zijn gezicht is scherp
getekend, zijn lichaam stroomt uit naar beneden en gaat over in
plantenvormen. Links ziet hij gestalten (of mensen) in het licht,
rechts kijkt hij neer op een mensenpaar dat op aarde staat.
Dit is een beeld van het voorgeboortelijke leven, als de mens op
weg is naar een nieuwe incarnatie. Links ziet hij zijn karmische
lotgenoten, rechts zijn toekomstige ouders.
Onder links zien we hoe een kind – dat wil zeggen: het fysieke
lichaam van een kind – uit de aarde voortkomt. Geestelijke wezens
verlichten dit gebeuren en zenden hun geestelijke krachten om de
groei van dit mensenlichaam te ondersteunen.
Onder rechts zien we hoe een kind – dat wil zeggen: het geestelijke
wezen van het kind – afdaalt naar de aarde om aan een nieuwe
incarnatie te beginnen. Daarbij wordt dit (aanstaande) kind begeleid
door engelen. Opvalt dat de aarde ronde vormen heeft, als om te
laten zien hoezeer het nieuwe mensenkind welkom is.
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Het rosa venster in het Zuiden

38

8. Het roze venster: besef wie je bent!
Op het bovenste gedeelte van het venster zien we een man in
zittende houding: hij mediteert. Onder hem zien we een doodskop
liggen: het symbool van het vergankelijke deel van zijn wezen.
Voor hem - uit hem zelf voortkomend - zien we indrukwekkend
gezicht: zijn eigen hoger Zelf (of Ik, of geest). Dit wezen wordt door
zonnestralen doorlicht, en achter hem zien we hoe de maan en de
sterren op hem inwerken.
Dit beeld wil zeggen: de mens bestaat uit een vergankelijk èn een
eeuwig deel.
Linksonder zien we een rotswand, waarop de mens ligt. Hier zien we
het vergankelijke deel van de mens uitgebeeld: de doodskoppen en
zwarte rotswand symboliseren het fysieke lichaam, terwijl de ingang
van het (eerste) Goetheanum het etherische lichaam van de mens
symboliseert.
Rechtsonder zien we het eeuwige deel van de mens uitgebeeld: de
mens staat rechtop en musiceert (een snaarinstrument). Voor hem
zien we het gezicht van zijn geest, ofwel van de geestelijk ontwaakte
mens. Zijn voorhoofdchakra staat in een directe verbinding met de
zon. De rotswand is licht, en dus tot leven gewekt en drie gezichten
symboliseren het levende karakter van de materie.
Dit venster laat zien hoe de geestelijk ontwaakte mens de aarde zal
herscheppen en tot nieuw leven zal wekken!
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Aantekeningen
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Aantekeningen
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