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Consciëntieus gesch reven is het boek De anthroposofische bewe-
ging. Het is een weergave van vier lezingen die Mieke Mosmul-
ler op 12 november 2016 in Zürich heeft gehouden; inclusief een
handzame samenvatting als slotdeel.
Bij de kennis-, ontwikkelings- en inwijdingsweg die Rudolf Stel-
ner als mens in wording (voor)ging, nam menselijke interactie
een centrale plaats in. Met haar beschrijving van Steiners lotge-
vallen, levenstaken, denkbeelden en onderzoekswegen die ver-
band houden met het ontstaan van een antroposofische bewe-
ging en de ontwikkeling van antroposofie laat de schrijfster dat
duidelijk tot uitdrukking komen. Stap voor stap, behoedzaam en
doordacht, beschrijft zij die wordingsgang en actualiseert die op
wakkere en ingenieuze wijze.
Ze begint en eindigt de lezingenreeks met uitspraken van Rudolf
Steiner bij de heroprichting van de Antroposofische Vereni-
ging tijdens de kerstbijeenkomst van 1923. Welgekozen citaten
die goed passen bij haar betoog over wat een antroposofische
beweging feitelijk is en wat haar eigenlijke opgaven zijn. In het
bijzonder de impasse en het kennisdrama waarin het platonis-
me en het aristotelisme als denk-, kennis- en wijsheidstromin-
gen door vele eeuwen heen verzeild zijn geraakt, wordt daartoe
kernachtig door haar behandeld. Op de voorkaft van het boek
prijken niet voor niets vier bij elkaar gegroepeerde hoofden, die
van Plato, Aristoteles, johann Gottlieb Fichte en Rudolf Steiner.
Hun representatieve actieradius, zeggingskracht en wisselwer-
king speelt een cruciale rol bij het ontstaan van een antroposofi-
sche beweging. Mieke Mosmuller stelt dat minutieus en deskun-
dig, bijzonder goed geïnformeerd, aan de orde.
Ook andere persoonlijkheden en individualiteiten worden in
dit boek aangehaald. Allereerst uiteraard Karl julius Schroër en
johann Wolfgang von Goethe. Weliswaar staan ze niet met het
genoemde viertal op de cover, maar de betekenis van dit tweetal
voor de ontwikkeling en het leven en werk van Rudolf Steiner en
daarmee evengoed voor het ontstaan van een antroposofische
beweging is bijzonder groot, zo blijkt uit grondig literatuuron-
derzoek van Mieke Mosmuller. Het referentiemateriaal in haar
boek is in allerlei opzichten waardevol. Aan het begin van het
boek wordt op de bijzondere betekenis en positie van Goethes
Sprookje van de groene Slang en de schone Lelie gewezen en ver-
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derop wordt bijvoorbeeld ook treffend geciteerd uit Thomas
Meyers boek W. J. Stein / Rudolf Steiner: Dokumentation eines
wegweisenden Zusammenwirkens.
De lezer wordt niet alleen goed over het hoofdonderwerp geïn-
formeerd. De kwestie wordt op een heldere manier inzichtelijk
gemaakt; instructief bovendien door de in de tekst opgenomen
meditatiestof die de toehoorders in Zürich kregen aangeboden.
Aandachtige lezers kunnen daarmee evengoed aan de slag. In het
boek krijgen binnen een gesteld raamwerk van een tot dusver
eigenlijk onmachtig gebleven platonisme en een in zekere opzich-
ten disfunctioneel geworden aristotelisme, drie geschriften van
Steiner bijzondere aandacht: Filosofie en antroposofie, Waarheid
en wetenschap en Defilosofie van de vrijheid. Het vastgelopen pla-
tonisme en aristotelisme werden op een heilzame manier met
elkaar verbonden en tot leven gewekt doordat Rudolf Steiner
daarbij Fichtes idee van de daadhandeling van het ik de nodige
handen en voeten heeft gegeven en in goede banen geleid en
werkelijk operationeel gemaakt met zijn gedegen introductie en
zeer doordachte behandeling van de 'categorie van het kennen'.
Naar mijn idee maakt Mieke Mosmuller aannemelijk dat langs
die weg, een weg die RudolfSteiner als eerste ten volle ging, spra-
ke kan zijn van een antroposofische beweging.
Die beweging trekt ze breder dan enkel dat. Ze koppelt er ook de
grondsteen aan die door Rudolf Steiner bij de kerstbijeenkomst
in de harten van de toehoorders (en de rest van de mensheid)
werd gelegd. En dat daadwerkelijk denk- en uitvoerbaar met een
drieledig ik als drie-eenheid, door Steiner zo behandeld in zijn
geschrift Filosofie en antroposofie.
Mieke Mosmullers boek is belangwekkend en prikkelend. Beteke-
nisvol biedt het in het bijzonder antroposofen stof tot bezinning.

Mieke Mosmuller, De anihroposoflsche beweging. Uitgeverij Occident 2017,

68 blz., ( 25.


