
Antroposofie in de Vrije Scholen 
 

 in de kerstspelen komt de antroposofie 
 –de gereedschapskist waar wij mee werken-  

heel dichtbij 
 

Antroposofie wordt in de Vrije School niet onderwezen. Er zijn wel vakken, thema’s waarbij de 

antroposofie heel dicht bij het werken met leerlingen of collega’s komt. Zulke facetten in de Vrije 

School zijn o.a. het periodeonderwijs, de (studie tijdens de) vergaderingen, de eindpresentaties van 

de twaalfdeklassers  en de jaarfeesten, meer bepaald de kerstspelen. 

Antroposofie is voor mij geen geloof, geen levens- of wereldbeschouwing. Antroposofie is 

voor mij een gereedschapskist vol tools om de onzichtbare wereld te leren kennen, te 

beschrijven en daarover te communiceren. De onzichtbare wereld is de wereld van  het 

innerlijke (in de mens), de sociale wereld (tussen de mensen) en de geestelijke wereld 

(boven/onder de mens). 

De geestelijke wereld is een begrip (uit o.a. de antroposofie) en het wijst op de 

onzichtbare krachten, energieën die de wereld bijeen houden. Er zijn krachten die 

men niet kan meten (kijk maar naar je gevoelens), maar die toch bestaan1. Dat is 

geen kwestie van geloof, maar van ervaring (in je denken, voelen of handelen).  Het 

begrip ‘geestelijke wereld’ omvat al datgene wat hierboven beschreven is.  

Ik noem dus de onzichtbare wereld alles wat onzichtbaar is en de geestelijke wereld 

dat wat gevoelens, krachten dichtbij , … overstijgt.2 

Ik gebruik een term (geestelijke wereld)  om over iets te spreken. Anderen gebruiken andere 

termen: energieën, krachten, hemel, sferen, … of specifieker: aura’s, chakra’s, engelen, iets-

dat-ons-samenhoudt, ziel, … In die gereedschapskist vol tools –die de antroposofie voor mij 

is- hebben alle onderzoeksdingen een naam, een begrip. Astraal bijvoorbeeld gaat altijd over 

gevoelens, over buiten/binnen, over driften.  

Het leuke aan de antroposofie is dat je heel gedetailleerd over die onzichtbare wereld kan 

communiceren. Rudolf Steiner heeft over alles wel iets gezegd, dus tools genoeg om aan de 

slag te gaan in het beschrijven, onderzoeken van de onzichtbare wereld. En het tweede leuke 

aan die gereedschapskist is dat de meet- en weegbare wereld helemaal niet wordt vergeten, 

integendeel,daar gebeurt alles, daar wordt alles zichtbaar. 

Nu terug naar antroposofie in de Vrije School.  

In de kerstspelen komt de antroposofie heel dichtbij. Dat gebeurt omdat de beelden in die spelen 

naar de geestelijke wereld verwijzen. De beelden verwijzen naar iets dat niet zichtbaar is, maar 

zichtbaar wordt gemaakt door het spel op de planken. 

                                                           
1
 er was eens een atheïstische hersenchirurg die aan een gelovige astronaut de volgend vraag stelde: “Je bent 

al zoveel keren in de ruimte geweest, heb jij ooit één engel gezien?” Wederwoord van de astronaut: “Je hebt al 
zovele hersens onderzocht, heb je ooit één gedachte gezien?” 
2
 dat is niet helemaal hoe de antroposofie het beschrijft, je merkt, ik ben niet dogmatisch daarin 



In het periodeonderwijs komt iets anders van de antroposofie dicht bij, namelijk het inzicht in 

de innerlijke wereld van de leerling, in de onzichtbare krachten van de ziel van de leerling, 

het zogenaamde antroposofisch mensbeeld. Dat beeld gebruiken we om zo goed mogelijk de 

stof aan de leerlingen door te geven. 

De beelden van de kerstspelen zijn mythologische beelden van het ontstaan van de aarde en van 

belangrijke ontwikkelingen die de aarde heeft doorgemaakt. Het zijn de beelden van de niet meet- 

en aantoonbare krachten die verandering in de geschiedenis van de mensen op aarde hebben 

gebracht. Uiteindelijk hebben die krachten uiterlijke veranderingen bewerkstelligd en die zijn 

opgenomen in het geschiedkundig wetenschappelijk onderzoek (bv. hoe de Romeinen hun tempels 

bouwden in vergelijking met de Egyptenaren). 

Ik spreek van krachten omdat ze verandering teweeg brengen, omdat ze beweging brengen 

in de loop ter tijden. 

De onzichtbare krachten die de wereld beïnvloeden hebben ontelbare verhalen 

teweeggebracht. Die verhalen zijn de mythologieën. Al die verhalen vertellen over bepaalde 

gebeurtenissen in de geestelijke en de onzichtbare  wereld en zijn in mensentaal doorverteld 

(en daarna opgeschreven) aan en voor elkaar. Uiteindelijk zijn die verhalen beschouwd 

geworden als verzinsels omdat voor vele gebeurtenissen een meet- en zintuiglijk 

aantoonbaar antwoord werd gevonden.  

Eén voorbeeld: de bliksem  is een elektrische lading en nu men dat weet, is het niet meer 

nodig om de krachten achter de bliksem te kennen of te beschrijven (de Griekse God Zeus die 

de bliksems gooit bv.). 

Heel veel mythologieën kunnen dus ontdaan worden van hun beelden en een 

wetenschappelijk resultaat krijgen. Maar sommige beelden zijn zo groots en zo raadselachtig 

dat de wetenschap nog niet heeft kunnen onderzoeken wat daarin meet- en weegbaar is. Het 

ontstaan van de wereld bijvoorbeeld. Ik heb me er niet in verdiept, maar ik denk niet dat het 

ontstaan van leven zo gedetailleerd kan beschreven worden in zintuiglijke, 

wetenschappelijke termen en metingen als de elektrische lading (en hoe die ontstaat)  van 

een blikseminslag. 

In de bijbel staat ook een mythologie. Die mythologie over het ontstaan van de aarde en de mens 

staat in het boek Genesis. Het paradijsspel gebruikt dat verhaal om beelden van die gebeurtenissen 

te laten zien. We zouden even goed het scheppingsverhaal van de Edda (de Noorse mythologie)  

kunnen gebruiken, maar verschillende redens kunnen aangehaald worden om toch het Bijbelverhaal 

te gebruiken. 

Ten eerste: de christelijke cultuur is in Europa zo verspreid dat iedereen wel eens gehoord 

heeft over Adam en Eva. 

Ten tweede: het scheppingsverhaal is eenvoudig verteld en geeft in duidelijke stappen de 

gebeurtenissen weer. 

Ten derde: de twee andere kerstspelen sluiten helemaal op dat ene verhaal aan en voor het 

kerstspel of driekoningenspel zijn heel moeilijk alternatieve verhalen te vinden. 



Ik wil nu even  de gebeurtenissen achter de beelden van de kerstspelen weergeven. Ik ga dus 

vertellen over de gebeurtenissen -zichtbaar en onzichtbaar- die zich hebben afgespeeld toen de 

aarde ontstond en over de gebeurtenissen rond het jaar 0 van onze tijdrekening. 

Ik doe dit niet gedetailleerd en met antroposofische kennis (en dus af en toe met antroposofische 

termen) die ik begin te begrijpen omdat ik er al jarenlang mee bezig ben3. 

Ik begin met een tekening: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Dit is het algemene beeld van de ontwikkeling van de mensheid. We komen uit een niet-

fysieke wereld, incarneren in een fysieke wereld (eerste grens), vergeten de onzichtbare 

wereld (tweede grens), worden (dus) helemaal materieel (en gaan ook zo denken) en gaan 

dan weer op weg naar de onzichtbare wereld in vrijheid en zelf bewust gekozen. 

Ok, heel veel antroposofische termen en ‘waarheden’ op een rijtje. 

Als je je nu bedenkt dat alle mythologieën spreken van goden, godenplaatsen, halfgoden, 

reuzen, helden en dwergen, gnomen en elfen enzovoort, kan je je misschien voorstellen dat 

die wereld van die wezens gezien kon worden door de mensen vóór de tweede grens en dat 

na de tweede grens er alleen nog maar in beelden kon over gesproken worden. Hoe meer we 

naar het onderste van de U-vorm gaan en verder, hoe minder bekendheid we hebben van de 

                                                           
3
 eigenlijk wil ik dus zeggen dat ik helemaal achter datgene sta wat ik ga vertellen en dat ik open sta voor 

gesprek en vragen 

daar komen we 

vandaan 

hier zijn we nu 

daar gaan we 

naartoe 

eerste grens 

tweede grens 



onzichtbare wereld en hoe meer we wetenschappelijk aantoonbaar alle zaken willen en 

kunnen duiden. Het weer omhoogstijgen uit de U-vorm duidt op een nieuw (onder)zoeken 

van de onzichtbare wereld. We merken dat dat nu in onze tijd helemaal aan de orde is en dat 

het materieel onderzoeken van de dingen zijn hoogtepunt aan het bereiken is. 

Voor de eerste grens waren we met z’n allen in de onzichtbare wereld, alle mensen en de 

aarde. Dat is een grote denkstap en dus voor velen ook een geloofskwestie. We merken wel 

dat alle religies spreken over een hiernamaals en sommige ook over een hiervoormaals. Het 

is dus niet zo absurd om te bedenken dat zo’n ‘ruimte’ er is. Natuurlijk is het zo dat bijna alle 

religies die beelden gebruikt hebben voor hun eigen winkel, maar het was niet alleen een 

zoethoudertje want de onzichtbare wereld bestaat (je eigen gevoelens bijvoorbeeld)4. 

Tot daar de eerste uitleg van het schema van de ontwikkeling van de mensheid. 

In de kerstspelen zijn drie momenten op het schema van belang: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midden in de U-vorm, voordat de weg weer omhoog gaat, heb ik een kruis gezet. Het is het 

teken van het christendom, een religie die bijna de hele wereld kent. Bijna iedereen kent ook 

het verhaal van het lijden en verrijzen van Jezus Christus. Die gebeurtenis, verhaald in de 

                                                           
4
 dat begint op preken te lijken, sorry daarvoor. Er is een antroposofisch boek dat je via het denken naar die 

geestelijke wereld leidt (filosofie van de vrijheid), er is er ook één die je via meditatieoefeningen daarnaartoe 
leidt (de weg tot inzicht in hogere werelden) en er zijn nog vele niet-antroposofische boeken die dezelfde weg 
beogen. 

eerste grens: 
verdrijving uit het paradijs 

de gebeurtenissen rond de 
geboorte van Jezus in het 
‘materiële tijdperk’ 

in het paradijs: 
de schepping van de mens 



bijbel, heeft er voor gezorgd dat we de weg omhoog kunnen gaan. Dankzij dat gebeuren 

kunnen we in volle vrijheid en vol bewustzijn de onzichtbare wereld onderzoeken, leren 

kennen en erin gaan werken. Voor die tijd kon de mensheid dat niet en waren we een 

speelbal van de goden, hel veel Griekse mythologieën verwijzen naar dat feit. 

Die gebeurtenis is dus van cruciaal belang voor de mensen op aarde. De gebeurtenis was zo 

belangrijk dat alle onzichtbare krachten op één of andere manier er mee te maken gehad 

hebben en die krachten beïnvloedden de aardse mensen en wereld, dus daar kwam heel veel 

tot uiting in mensen, genootschappen, groepen, …   

Daarom is het Christendom zo groot geworden, daarom heeft het zoveel macht naar zich 

toegetrokken. Daarom is er in die religie zoveel (machts)misbruik geweest. Daarom heeft 

iedereen daar een mening en een gevoel over. 

Dit schema toont een ontwikkeling. Die is heel simpel 

weergegeven door een pijl naar beneden en weer 

naar boven. Twee grenzen en een cruciale 

gebeurtenis markeren de ontwikkelingslijn.  

Alle onzichtbare krachten ‘kennen’ dat schema. 

Sommigen van hen willen dat die ontwikkeling 

geleidelijk en ‘de mensheid volgend’ verloopt. Sommigen willen er versnellingen in 

brengen of vertragingen. Anderen willen de opstijgende lijn de andere kant zien 

opgaan. Sommigen willen de grenzen verleggen of andere grenzen bepalen. Allen 

willen er dus iets mee, dat proberen ze en die probeersels komen tot uiting op aarde, 

in mensen, in gebeurtenissen in onze wereld. 

Heel veel mythologieën verhalen dus over dat werken aan die ontwikkelingslijn van 

de mensheid. Als je dat onderzoekt merk je ook dat mythologieën van hetzelfde 

spreken, maar met andere beelden. Zo is Loki uit de Edda (een aspect van) hetzelfde 

wezen als Lucifer uit Genesis. Zo geven de beelden van de scheppingsverhalen van de 

Edda, de Griekse mythologie en de bijbel hetzelfde weer: Ginungaggap, Chaos en ‘de 

aarde was woest en ledig’. 

De kerstspelen tonen van die ontwikkelingslijn enkele belangrijke momenten. Enkele momenten 

waar geen weg terug was. De onzichtbare krachten die daarmee bezig waren hebben op hun manier 

gezorgd dat het schema werd zoals het geworden is. 

Het beeld van de schepping van Adam in het paradijs speelt zich voor de eerste grens af. Het beeld 

van de verdrijving uit het paradijs is het beeld van de eerste grens. De onzichtbare macht Lucifer 

zorgde ervoor dat we (een beetje te vroeg) in de fysieke wereld moesten komen. 

Het kerstspel en het driekoningenspel toont de voorbereidingen van de cruciale gebeurtenis van 

Golgotha (het kruis op het schema). Er was heel veel voorbereiding nodig om die gebeurtenis te doen 

plaatsvinden want het was ook een historisch feit van een mens op aarde. Aan die mens hebben heel 

veel onzichtbare machten voorbereidend werk gedaan. Dat is beschreven in verschillende 

mythologieën, o.a. in de kerstverhalen uit de bijbel. 



In de kerstspelen komt dat schema dus heel dichtbij. De kijkers en toehoorders krijgen die beelden 

voorgeschoteld waarachter de grote ontwikkelingslijn van de mensheid zit. De antroposofie –want 

uit die gereedschapskist komen de beelden en termen van de ontwikkeling van de mensheid en de 

aarde- komt heel dichtbij in de kerstspelen. 


