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‘Het Woord stroomt werkzaam door de wereld,
en de vormen van de wereld houden het Woord vast.’

Rudolf Steiner
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Vanuit de scheppende kracht van het Woord

In het oerbegin schiep God hemel en aarde.
Scheppingsmacht en dierenriem, vormende krachten van de ruimte

bewerkstelligen de genesis,
het ontstaan van de wereld.

Het onnoembare – het door niets vertroebelde Geestzĳn -,
de Geest Gods,

het Licht uitsprekend, 
laat licht en duisternis ontstaan.

Ruimte werd uitgeademd 
en stof trad in het bestaan.

Oneindige, door wetten gevulde ruimte ontstond,
gevormd uit het Woord van God.

Wezens verdichten zich uit Woord en Ruimte.
Uit Chaos wordt scheppend Kosmos voortgebracht.

Genesis -
ruimtevormende krachten van de dierenriem daarin verweven.

Werner Barfod

De scheppingsmacht van het Woord ligt niet alleen ten grondslag aan 
de kosmos die ons omringt. Ook beelden vol wĳsheid die oplichten 
in de ziel kunnen uit deze bron ontspringen. Als imaginaties waarin 

de geestelĳke wereld werkzaam is, kunnen zĳ inspireren tot het scheppen van 
vormen die de mens op een nieuwe wĳze met de wereld verbinden.

Aan de hand van geestvervulde beelden werd aan het begin van de vo-
rige eeuw door Rudolf Steiner de euritmie tot ontwikkeling gebracht. De 
wetmatigheden van de goddelĳke Logoskrachten waarin de euritmische 
bewegingsgestalten hun oorsprong vinden, worden gedragen door wezens 
uit de hoogste regionen van de Engelen Hiërarchieën. Deze geestelĳke we-
zens vormen gezamenlĳk de macrokosmische scheppingsgrond waaruit de 
mens in al zĳn structuren, vormen en bewegingsmogelĳkheden als micro-
kosmos gedurende lange ontwikkelingsperioden ontstaan is. 
Dierenriem en planeten indiceren als geestelĳke werkingssferen van deze 
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wezens op specifieke wĳze de verbinding tussen de microkosmische schep -
ping ‘mens’ en de macrokosmos  1: 

 › In de eerste plaats hebben de scheppingskrachten van de Logos – twaalf-
voudig gedifferentieerd door de wezenswerkingen van de dierenriem – 

1  Met de toevoeging ‘als geestelĳke werkingsgebieden van deze wezens’ of el-
ders ook ‘wezenswerkingen van de dierenriem’ – wil aangeduid zĳn, dat 
overal waar in deze tekst gesproken wordt over de ‘dierenriem’, daarmee in 
eerste instantie niet verwezen wordt naar wat zich van de betreffende sterren-
con stellaties voor het oog aan het firmament toont, nóch naar de samenstel-
lende delen en krachten die daarin met de middelen van de astrofysica kun-
nen worden waargenomen, maar naar de scheppingskrachten van de hiërarch ische 
wezens waarvan deze constellaties in de wereldruimte de uitdrukking zĳn. 
Ditzelfde is te bedenken voor de in deze studie gebruikte zegs wĳze ‘de geeste-
lĳke werkingskrachten van de planeten.’ Refererend aan de manier waarop 
hĳ in zĳn in 1910 verschenen boek De wetenschap van de geheimen der ziel, 
de kosmologische ontwikkelingsstadia van mens en wereld beschrĳft, ver-
woordt Rudolf Steiner dit belangrĳke onderscheid als volgt: 

 ‘Zoals wĳ in het zonnestelsel onderscheid maken tussen de planeten die be-
wegen en daarachter als in rust de sterrenbeelden, zo kunnen wĳ de wereld 
van de geestelĳke wezens en hun daden voorstellen als twaalf groepen van 
wezens waarvan de werkzaamheid zich uitdrukt in planetenbewegingen. 
Maar wĳ mogen dat niet uiterlĳk nemen. Wĳ mogen niet, wanneer wĳ de constel-
la ties in de dierenriem beschrĳven, de sterrenbeelden houden voor de geeste-
lĳke wezens zelf; daarmee zou men nog steeds in het uiterlĳke blĳven. De 
sterrenbeelden zelf zĳn ook weer slechts uitdrukking van de hogere werel-
den en de hoge geestelĳke wezens die daarin werkzaam zĳn.’ [...] ‘Wanneer 
iemand alleen een gelĳkenis beschrĳft, wanneer hĳ bĳvoorbeeld over 
dierenriembeelden in plaats van over hiërarchieën spreekt, mag men niet 
denken dat hĳ daarmee al iets tot stand heeft gebracht. Wie werkelĳk iets 
wil beschrĳven moet teruggaan tot de geestelĳke wezens. Want het beschrĳ-
ven van het hemelruim met daarin de sterrenbeelden zou hetzelfde zĳn als 
het beschrĳven van het uiterlĳk van een horloge.’ 

 Rudolf Steiner, Makrokosmos und Mikrokosmos, 26.03.10 [GA 119]
 Dit echter neemt niet weg, dat Rudolf Steiner in verschillend verband tel-

kens weer aan de hand van dierenriem en planeten complexe samenhangen 
tussen micro- en macrokosmos inzichtelĳk maakt en illustreert. Zie ook: 
Hoofdstuk 8 Compositie en geboorte van de dierenriem. Zie ook: Appen-
dix I: Planeten – dierenriem – werkwereld en Appendix II: De geestelĳke 
oorsprong van de dierenriem. 
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hun neerslag gevonden in zowel bouw als bewegingsmogelĳkheden van 
de menselĳke gestalte.

 › Aard en organisme van het menselĳke etherlichaam, hebben hun oor-
sprong in de zeven geestelĳke krachtwerkingen die uitgaan van de pla-
neten. Hun kwaliteiten zĳn wetmatig verbonden met alles wat in de 
mens proceskarakter heeft. 

 › Het astraallichaam verbindt de mens op directe wĳze met de geestelĳke 
werkingskrachten van ons zonnestelsel. 

 › Nog aan de dierenriemwereld voorbĳ is het hogere Ik van de mens ge-
situeerd. 

Gegeven deze viervoudige verbondenheid tussen micro- en macrokosmos 
kunnen gezichtspunten gevonden worden die het Ik de mogelĳkheid geven 
om in een vrĳe kunstzinnig scheppende verhouding te komen tot de wet-
matigheden van de Logoskrachten die mens en wereld constitueren. Aspec-
ten van deze verbondenheid, en een aantal perspectieven op het realiseren 
van een dergelĳke vrĳ scheppende verhouding komen in deze studie aan de 
orde.

De inhoud van Bronnen van de Euritmie is verdeeld over vier boeken: 

Boek I en Boek II
In de eerste twee boeken staat de Logosverbondenheid van de mens centraal. 
Zowel in verband met zĳn constitutie, als in verband met zĳn culturele en 
individuele ontwikkelingsmogelĳkheden en -opgaven. Het gaat daarbĳ niet 
alleen om  de gestalte van de mens, zĳn zintuigen, zĳn bewegingsmogelĳk-
heden, en de driegeleedheid van zĳn wezen (hoofd, hart en ledematen), 
maar ook om de levensfuncties van zĳn organen, zĳn levensloop- en 
cultuurontwikke ling, de twaalfvoudige wisselwerkingsverhouding tussen 
ziel en wereld, en tenslotte de zeven mogelĳke zĳnswĳzen van het Ik in de 
ziel. Onderzocht wordt hoe in de Woordeuritmie deze Logosgestalten in 
hun metamorfosen gekend en ervaren kunnen worden. Hiermee verbon-
den is het zoeken naar antwoorden op de vraag: hoe kan vanuit de kracht 
van het Ik tot de wetmatigheden van deze gestalten, in het euritmisch be-
wegen een vrĳe, kunstzinnig scheppende verhouding worden opgebouwd?
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Boek III
Het derde boek wil aan de hand van voorbeelden uit de woordkunst mo-
gelĳkheden aangeven die tot het gaan van een dergelĳke weg kunnen en-
thousiasmeren. De Logosgestalten waaruit de mens als woordwezen is ge-
vormd, kunnen in de euritmische woordkunst binnen de ziel door het Ik 
op zodanige wĳze tot leven worden gebracht, dat de bovenzinnelĳke mens 
voor de esthetische ervaring in ruimte en tĳd kan gaan verschĳnen. Hier-
mee wil een ontwikkelingsrichting voor de euritmie aangegeven zĳn die 
haar de mogelĳkheid geeft om zich in de nabĳe toekomst tot een werkelĳke 
drempelkunst te ontwikkelen. Het Ik als soevereine instantie licht op bin-
nen de bewustzĳnsziel en kan in wisselwerking met fantasie en creativiteit 
van de volle persoonlĳkheid elke wereldinhoud op een zodanige wĳze 
euritmisch gaan ‘verwoorden’, dat zich daarin de grote wereld en de kleine 
wereld op een nieuwe en vernieuwende wĳze kunnen ontmoeten. 

Boek IV
Om deze scheppingsmogelĳkheden te mobiliseren en tot ontwikkeling te 
brengen, is het van belang dat het Ik van de euritmist zich zodanig versterkt 
dat het vrĳ kan gaan ademen tussen Ego en hoger Ik. In het oefentraject van 
de meditatieve euritmie zĳn daartoe de voorwaarden gegeven. De medita-
tieve euritmie is het onderwerp van het vierde boek.

De indeling van de Boeken I t/m IV is als volgt:

Boek I 
De dierenriemgestes en het wezen van de mens 

 › Deel I – De menselĳke gestalte en zĳn bewegingsmogelĳkheden als 
openbaring van het scheppende Wereldwoord 

1. Dierenriem en menselĳke gestalte

2. De dierenriem in de euritmie

3. De euritmische kleurgestes

4. De uitvoeringspraktĳk van de euritmische klankgebaren en de eu-
ritmische dierenriemgestes. Beweging – Gevoel – Karakter
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5.  Dierenriem en medeklinkers

6. Opeenvolging en ordening van de medeklinkers binnen de dieren-
riem

7. Het kosmische gedicht Twaalf Stemmingen

 › Deel II – De scheppingskrachten van het Woord in natuur, mens en cul-
tuur 

8. Compositie en geboorte van de dierenriem

9. De dierenriem in samenhang met de ontwikkeling van mens en we-
reld

 › Deel III – De twaalfvoudige werkzaamheid van het Woord wordt vor-
mende kracht van de ziel 

10. De twaalf kwaliteiten van de dierenriem als kunstzinnige vorm ge-
vings principes

11. De euritmische dierenriemgestes en de euritmische differentiëring 
van de oergebaren van het spreken

12. De euritmische dierenriemgestes als openbaringsvormen van de 
twaalf mogelĳke relationele kwaliteiten en competenties van het 
menselĳke zieleleven in zĳn wisselwerking met de wereld

Boek II
De euritmische planeetgebaren en het wezen van de mens

Deel I – De euritmische planeetgebaren

1. Rudolf Steiner’s karakteriseringen van de euritmische planeet-
gebaren – 1914 en 1924

2.  Het opbouwen van de zeven planeetgebaren uit kleur, vormkracht 
en bewegings signatuur
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3. De menskundig-kosmologische basis van de zeven euritmische 
planeetgebaren

4. De euritmische planeetgebaren nader beschreven

Deel II – De euritmische klinkergebaren

5. Het ontstaan van de klinkers als antwoord van het etherlichaam op 
de zeven mogelĳke zĳnswĳzen van het Ik in de ziel in samenhang 
met de geestelĳke werkingssferen van de planeten

6. De klinkers A, E, I, O en U [oe] in de zeven lagen van hun werk-
zaamheid

7. De klinkers A, E, I, O en U [oe] brengen met hun wezen de opeen-
volgende incarnatiefasen van het Ik tot uitdrukking

8. De zeven mogelĳke zĳnswĳzen van het Ik in de ziel nader be-
schouwd

9. De natuurlĳke verwantschap tussen de zeven mogelĳke zĳnswĳzen 
van het Ik in de ziel en de twaalf eigenschappen van het zielelichaam 
in zĳn wisselwerking met de wereld

Deel III – De geboorte- en woordmysteriën van Efeze

10. Het samenspel van de geestelĳke planeetkrachten voor en na de ge-
boorte

Deel IV – Aspecten van de geestelĳke planeetwerkingen in mens, natuur en 
cultuur

11. De werking van de geestelĳke planeetkrachten in levensloop ont-
wikkeling en persoonlĳkheidsvorming en de ontwikkeling van 
mens en aarde.

12. De werking van de geestelĳke planeetkrachten in de levensprocessen
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Boek III
Scheppend vormgeven in de euritmie vanuit het Ik

Deel I – Het bovenzinnelĳke wezen van de mens in de euritmie

1. De Logoswetmatigheden van het fysiek lichaam, het etherlichaam, 
het astraallichaam en het Ik, scheppen de voorwaarden voor het 
euritmisch bewegen in ruimte en tĳd

2. De euritmische beweging menskundig beschouwd

3. De tweevoudige woordwerking van de Logos in het menselĳke 
etherlichaam

4. De twaalf Logoswetmatigheden van het astraallichaam

5. De tweevoudige werking van de Logos in zĳn verbinding met het Ik

6. Door alle vertolkingsmiddelen tezamen openbaart zich de gehele 
mens als woordwezen

7. Het geheel van de vertolkingsmiddelen in zeven stappen

Deel II – Het ademen van het Ik in de wezensdelen

8. Het ademen van het Ik in de wezensdelen schept de voorwaarden 
voor het vormgeven van euritmische processen vanuit de kosmi-
sche woordkrachten

9. Scheppend vormgeven vanuit het Ik

10. De zeven stadia van het euritmische oefenproces

Deel III – Het Woord wordt scheppende kracht van het Ik

11. De zeven streefrichtingen van het Ik in de ziel als kunstzinnig 
vormgevingprincipe
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12. De twaalf kwaliteiten van het menselĳke zieleleven in zĳn wissel-
werking met de wereld als kunstzinnig vormgevingsprincipe

Boek IV
Euritmie en innerlĳke ontwikkeling

1. Scholingsmotieven in de euritmie

2. Zeven euritmische meditaties

3. Het verbinden van de aardse en de kosmische mens als opgave voor 
de toekomst – IAO en TAO

4. Euritmische oefeningen en meditaties als brug tussen Ego en Ik

Behalve een indeling in vier Boeken kent deze band de volgende structure-
rings elementen: 

 › Een glossarium
Aan het einde van Bronnen van de Euritmie is een klein glossarium toe-
gevoegd om lezers tegemoet te komen die nog niet bekend zĳn met de 
antroposofie. Een goed begrip van wat in deze studie naar voren wordt 
gebracht, is zonder enige bekendheid met een aantal belangrĳke onder-
zoeksgegevens en begrippen uit de antroposofische geestesweten schap 
van Rudolf Steiner vrĳwel niet mogelĳk. Opgenomen zĳn lemma’s zo-
als ‘wezensdelen van de mens’, ‘Hiërarchieën van geestelĳke wezens’, 
‘de kosmologische ontwikkelingsmetamorfosen van mens en aarde.’

 › Appendices
Twaalf appendices bieden gelegenheid tot verdieping van een aantal on-
derwerpen uit de lopende tekst. 

 › Een gedetailleerde inhoudsopgave
Een gedetailleerde inhoudsopgave aan het begin van elk Boek maakt het 
mogelĳk om een onderwerp tot op paragraaf niveau te vervolgen. 

 › Een uitvoerig notenapparaat
De vele verwĳzingen terug- en vooruit in het notenapparaat van deze 
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band zorgen ervoor dat meerdere facetten van eenzelfde onderwerp in 
samenhang gelezen kunnen worden. Om veel heen en weer bladeren te 
voorkomen, is er bovendien voor gekozen ook langere commentaren in 
de voetnoten op te nemen en beperken literatuurreferenties zich niet 
slechts tot het noemen van auteur en jaar van publicatie.
Verwĳzingen in voetnoten naar hoofdstukken of paragrafen die opge-
nomen zĳn in het Boek waarin de betreffende voetnoot staat, vermelden 
alleen hoofdstuk en paragraaf. In alle andere gevallen wordt behalve 
hoofdstuk en paragraaf ook het boeknummer vermeld: Boek I, Boek II, 
Boek III, Boek IV.

In de literatuurlĳst worden voor wat betreft het werk van Rudolf Steiner  
naast de Duitstalige uitgaven [Rudolf Steiner Gesamtausgabe] ook de Ne-
derlandstalige uitgaven vermeld. Wanneer geen Nederlandse titel vermeld 
wordt, betekent dit dat er (nog) geen vertaling verkrĳgbaar is. 

De literatuurlĳst bevat naast titels waaruit in de tekst geciteerd wordt 
ook een aantal boeken van schrĳvers die voor het tot stand komen van deze 
bewerking van belang zĳn geweest. 

De citaten uit het werk van Rudolf Steiner en andere Duitstalige auteurs 
werden zonder uitzondering voor deze uitgave vertaald. 

Bronnen van de Euritmie kwam tot stand op basis van alle in de litera-
tuuropgave vermelde boeken van Werner Barfod. De oorspronkelĳke tek-
sten werden voor deze uitgave opnieuw samengesteld en in overleg met de 
auteur – deels ingrĳpend – bewerkt en uitgebreid.



Langs welke wegen heeft het idee bij jou 
postgevat het werk van Werner Barfod te 
hertalen in een omvattend boek in het Neder-
lands?

Er zijn drie ervaringen, respectievelijk vraag
 stellingen van uiteenlopende aard, die mij er
toe brachten om met Werner Barfod in ge
sprek te gaan over een eventuele bewerking 
en vertaling van zijn boeken voor het Neder
landse lezerspubliek. 
Mijn eerste ervaring geldt het beleven van 
de discrepantie tussen het klinkende deel 
van het gesproken woord en wat er met de 
woorden gezegd wordt. Nog als de dag van 
gisteren herinner ik mij, hoe ik als 18jarige 
tijdens de eerste euritmie opvoeringen waar 
ik heen ging, mij zo intensief verbond met de 
euritmisch klinkende en poëtische elemen
ten van de taal, dat het maar met moeite 
lukte om tegelijkertijd ook de inhoud van de 
woorden op te nemen. 

Een ervaring van heel andere aard heeft 
zich voorgedaan toen ik in Utrecht filosofie 
studeerde en daarmee in combinatie een 
propedeuse algemene taalwetenschappen 
en cognitiewetenschappen deed. Aan de 
hand van deze disciplines werd voor mij in 
alle existentiële scherpte de vraag tot pro
bleem, hoe taal als weefsel van klanken door 
de ziel tot betekenisdrager wordt gevormd. 
Daarbij onthullen zich al gauw dimensies die 
het menszijn als zodanig betreffen. In het 
spreken worden gedachten en gearticu
leerde klanken samengevoegd. Een gebeu
ren van hoge geestelijke rang, waarin zich in 
het klein zowel de oorsprong van mens en 
wereld weerspiegelt – denk aan de Proloog 
van het Johannes evangelie – als de moge
lijkheden van de mens om in een verre toe
komst zich te evolueren tot een wezen dat 
beschikt over een spreekvermogen met 
scheppingskracht. Geest en stof doordringen 
elkaar in ons spreken. Wat voor processen 
zijn hier werkzaam? Welke innerlijke bewe
gingen maakt de mens daarbij? Waar ligt de 

overgang van het innerlijke naar het uiter
lijke spreken? 

Hoe euritmie van doorslaggevende bete
kenis kan zijn bij het ontdekken van verbor
gen processen in en achter het woord – en 
daarmee kom ik bij de derde ervaring – werd 
mij duidelijk tijdens een voorstelling van het 
Nederlands Eurythmie Ensemble in de Ko
ninklijke Schouwburg in Den Haag – in het 
bijzonder door wat ik daarbij kon waarne
men aan het kunstenaarschap van Werner 
Barfod in zijn vertolking van de Dood in een 
Middeleeuwse Dodendans. De gedifferenti
eerdheid waarmee de diverse personages 
door hem werden ‘gehaald’, opende voor mij 
nog onbegrepen, maar met de zekerheid en 
directheid van de intuïtieve ervaring, de rijk
dom aan mogelijkheden van het innerlijk be
wegen in het euritmische spreken.

Dit alles bij elkaar genomen, bracht mij er
toe een multidisciplinair onderzoeksvoorstel 
naar betekenisgeving in taal te formuleren 
rondom de centrale vraagstelling: hoe komt 
het euritmische spreken tot stand? Hoe komt 
de euritmisch kunstenaar tot zijn of haar in
terpretatie van een tekst of thema – welke 
keuzes worden daarbij ten aanzien van het 
klinkende deel van de taal gemaakt en op 
grond waarvan? Aan dit project zegde Wer
ner in principe zijn medewerking toe, maar 
door allerlei omstandigheden is het destijds 
niet van de grond komen. 

Naast deze inhoudelijke ‘voorloop’ waren 
het overwegingen van meer pragmatische 
aard, die mij er uiteindelijk toe aangezet heb
ben om in 2005 aan Werner Barfod mijn idee 
voor het vertalen en bewerken van zijn boe
ken voor te leggen. Een daarvan was, dat ik, 
nadat Werner in Nederland een masterclass 
gegeven had, in de wandelgangen opving, 
dat er gedurende die jaarlijks terugkerende 
masterclasses weliswaar aantekeningen ge
maakt werden, maar dat het door de jaren 
heen toch voor velen moeilijk bleek te zijn 
alle behandelde aspecten en elementen als 

Over het ontstaan van Bronnen van de euritmie

 Imke Jelle van Dam in gesprek met Paul Peter Vink
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een geheel te overzien. Een andere aanlei
ding was, dat behalve het Duits, de bondige 
formuleringswijze die Werner in zijn boeken 
hanteert, voor velen een struikelblok bleek 
te zijn. Oké, van A naar B, maar hoe kom ik 
daar? ... ik heb ook de tussenstappen nodig! 
Het heeft dan nog tot 2009 geduurd voordat 
de samenwerking tussen Werner en mij con
creet van start ging.
 
In het verleden sprak je in dit verband ook 
over een ’bronnengroep’. Welke rol speelde 
zij? 

De bronnengroep heeft in wisselende sa
menstelling rondom een kleine kern, be
staande uit Elisabeth Appenrodt, Marianne 
van Asperen, Manjo Joosten en Laura Vink, 
steeds een belangrijke rol gespeeld in het 
wordingsproces van het boek. Deze groep 
kunstenaars was door de jaren heen mijn 
klankbord. Vier á vijfmaal per jaar werd er 
een aantal dagdelen met elkaar euritmisch 
en vanuit de spraakvorming gewerkt aan 
thema’s die op dat moment in de bewerking 
aan de orde waren. Zo heb ik ook telkens 
feedback mogen krijgen op toegezonden 
tekstgedeelten. 
     Binnen deze groep ontwikkelde zich met 
de jaren de Proloog van het Evangelie van Jo
hannes tot een gedeelde substantie, waaruit 
twee werkconferenties voortgekomen zijn. 
In 2011 de werkconferentie Door de kracht 
van het woord, Rudolf Steiners taalimpuls in 
euritmie, spraakvorming, dramatische kunst 
en taalwetenschap onder auspiciën van de 
Sectie voor Cultuurwetenschap en Letteren 
en in 2013 de werkconferentie Achter het 
woord. Beide vonden plaats in Den Haag, in 
wat toen nog het gebouw van de Euritmie 
Academie was.
 
Je bent in 2010 verhuisd naar Arlesheim, 
waar Werner Barfod vlakbij woont. Speelde 
bij jou in het achterhoofd dat dit de samen-
werking met hem ten goede zou kunnen ko-
men?

Nee – dat is meer een gunstige schikking 
van het lot geweest. Ik bezocht in 2007 van

uit de Sectie voor Cultuurwetenschap en Let
teren waarbinnen ik lid was van de coördina
tiegroep  een door de Sektion für Schöne 
Wissenschaften in Dornach georganiseerd 
taalwetenschappelijk colloquium. Dat collo
quium werd georganiseerd door mijn huidige 
vrouw Hildegard Backhaus. 
 
Kun je over het proces door de jaren heen 
vertellen, met name ook over de samenwer-
king met Werner Barfod?

Toen ik in 2009 aan het project begon, 
ging het nog om één boek, namelijk Tier-
kreisgesten und Menschenwesen – Ein Weg 
zu den Quellen der Eurythmie. In de loop van 
datzelfde jaar verscheen Planetengebärden 
und Menschenwesen – Sieben Seinsweisen 
des Ich und zwölf Formen des Seelenleibes 
als eurythmische Kunstmittel der Zukunft. In
middels zijn daar bijgekomen Die Herausfor-
derung der Eurythmie im 21. Jahrhundert in 
Ausbildung und dramatischer Gestaltung 
(2011) en Das Geheimnis der Vokalisation und 
der Eurythmiefiguren - Herausforderungen 
der Eurythmie im 21. Jahrhundert - zweiter 
Teil (2014). Een aanzienlijke uitbreiding dus. 
Helemaal aan het begin heb ik een basisop
zet gemaakt met als centraal thema ‘De 
scheppende kracht van het woord’, waarbij 
afhankelijk van de context, ‘woord’ met een 
kleine, dan wel met een grote ‘w’ geschreven 
wil worden. Dat maakte het mogelijk om 
gaande de jaren met elkaar een boek te ma
ken waarin eigenlijk alle thema’s uit het le
venswerk van Werner Barfod hun plaats heb
ben kunnen vinden. 

Het werkproces was in het begin over en 
weer tastend. Iedere keer weer spannend 
voor mij om een nieuwe tekst naar hem toe 
te sturen en deze dan vervolgens samen te 
bespreken. Zeker waar het erom ging ‘van A 
naar B’ te komen en de tussenstappen ge
heel vrij te verwoorden. Zo is het vertrouwen 
gaande de weg gegroeid. 

Op bepaalde punten aangekomen, was 
naar aanleiding van een vraag van mijn kant, 
een kort intermezzo waarin Werner euritmisch 
toonde wat hij bedoelde te zeggen, voor mij 
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genoeg om weer een aantal weken verder te 
kunnen. Aan zulke momenten heb ik als 
nieteuritmist veel te danken gehad. Omdat 
ik over het vermogen beschik mij in het eu
ritmische goed in te leven, was het vervol
gens telkens een uitdaging om met Werners 
tekst als uitgangspunt, het doorleefde en 
doordachte zo helder mogelijk op te schrij
ven. 

Het is mij er in onze samenwerking steeds 
om gegaan de euritmie – zonder abstract te 
worden – denkend te doordringen. Het is zin
vol dit te doen omdat euritmie een van de 
belangrijkste geestesgoederen – zo niet hét 
belangrijkste geestesgoed is, dat Rudolf 
Steiner ons geschonken heeft.

Komt in het najaar van 2017 het boek uit dat 
je oorspronkelijk voor ogen stond of heb je je 
ideeën in de loop der jaren bijgesteld?

Door te kiezen voor een indeling in vier 
‘boeken’, een glossarium, appendices en een 
uitgebreid notenapparaat is Bronnen van de 
euritmie door mij al vanaf het begin als een 
handboek opgezet voor in principe iedereen 
die geïnteresseerd is in de euritmie. 

Zoals ik dat net al aangaf, is het project 
langzaamaan gegroeid rond het thema ‘De 
scheppende kracht van het woord.’ Het 
motto van Bronnen van de euritmie luidt: 
“Het Woord stroomt werkzaam door de we
reld, en de vormen van de wereld houden 
het Woord vast.” Het besluit om dit citaat 
van Rudolf Steiner tot motto van het boek te 
maken, was met dit thema op natuurlijke 
wijze gegeven. Het is een fragment uit de in
leidende woorden, die Rudolf Steiner op 29 
augustus 1915 in Dornach sprak ter gelegen
heid van de eerste uitvoering van het kosmi
sche gedicht Twaalf Stemmingen. 

Een van de opgaven die mij gaande de weg 
steeds bewuster voor ogen stond, is, dat het 
een boek zou moeten worden dat een brug 
slaat tussen de algemene antroposofie en de 
euritmie. Werner zei in het begin tegen mij: 
je moet niet een antroposofisch boek willen 
maken. Mijn antwoord daarop was – maar 

wat is euritmie dan anders dan antroposofie? 
Naast de eerder genoemde motieven, is 

het met name deze insteek, die mij tijdens 
het schrijven van het boek in toenemende 
mate heeft gemotiveerd: vanuit de alge
mene menskunde antroposofen inzicht ge
ven in wat euritmie is en wil worden, en 
euritmisten laten zien, dat wat zij beoefenen 
levende antroposofie is. Het is naar mijn me
ning van groot belang, dat dit inzicht onder 
antroposofen groeit. Als openbaring van het 
bovenzinnelijke mensenwezen dient euritmie 
meer en meer onderwerp van studie te zijn. 
Euritmie heeft de potentie om daarmee een 
dragend element binnen de Hogeschool voor 
Geesteswetenschap te worden.

Alleen met de Antroposofische Vereniging 
als bakermat kan de euritmie zich naar de 
toekomst toe tot een ware drempelkunst 
ontwikkelen waarbij de kunstenaar in het 
euritmisch spreken vanuit zijn Ik, het boven
zinnelijke wezen van de mens voor de esthe
tische ervaring van de toeschouwer in ruimte 
en tijd ontsluit.

Werner Barfod heeft als kunstenaar, als le
raar en als onderzoeker – deels in samenwer
king met de goetheanist Thomas Göbel – 
hiertoe met zijn levenswerk, fundamenteel 
nieuwe ontwikkelingslijnen zichtbaar ge
maakt. Wanneer deze of gene aan de hand 
van Bronnen van de euritmie mij in deze con
clusie zal kunnen bevestigen, dan denk ik dat 
ik erin geslaagd ben een boek te maken, dat 
de zojuist geformuleerde doelstelling kan 
dienen.

 – dit interview is eerder verschenen in de 
Euritmie - Muziek -Theaterkrant

 jan / febr. 2017 –
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Uitgeverij KaBeiRoi

Uitgeverĳ KaBeiRoi is een initiatief van Paul Peter Vink en zĳn vrouw Hilde-
gard Backhaus Vink. Het boek Bronnen van de euritmie dat november dit jaar 
gaat verschĳnen, zal de eerste publicatie zĳn van deze nieuwe uitgeverĳ. Op 17 
juli 2016 werd zĳ onder de naam Verein KaBeiRoi Verlag inge schreven in het 
handelsregister van Arlesheim. De statuten van de vereniging zullen in de loop 
van het jaar op de website van de uitgeverĳ worden gepubliceerd. 

Geïnspireerd door de aloude wĳsheid van de Kabieren: ‘Natuur is geest, 
geest is natuur’, wil de uitgeverĳ in haar fonds titels van antroposofische auteurs 
uit met name het Duitse taalgebied opnemen. De populariteit van het Duits 
neemt de laatste jaren weliswaar weer wat toe, maar dat laat onverlet dat veel te 
veel mensen geen toegang hebben tot ook maar een fractie van het spectrum aan 
waardevolle antroposofische literatuur dat jaarlĳks verschĳnt.

Met de opbrengst uit de verkoop van Bronnen van de euritmie als start, wil 
KaBeiR0i Verlag - naast de reeds bestaande uitgeverĳen - op bescheiden schaal 
kleinere en grotere publicaties in Nederlandse vertaling gaan uitgeven en zo 
bĳdragen aan het veranderen van deze situatie.

Wĳ zĳn op zoek naar mensen die de uitgeverĳ financieel een steuntje in de 
rug willen geven. Mocht u zelf zo iemand zĳn, of kent u iemand uit uw omge-
ving die wĳ daarvoor zouden kunnen benaderen, dan horen wĳ dat graag! 

De verschĳningsdatum van Bronnen van de Euritmie zal in de loop van het 
jaar worden vastgesteld. Door bĳ de voorintekening uw mailadres aan te ge-
ven, stelt u ons in de gelegenheid u voor verzending te berichten wanneer u het 
boek per post kunt verwachten. Bĳ voorintekening betaalt u de sterk geredu-
ceerde prĳs van € 49,50. Het boek dat ruim 1100 pagina’s telt, wordt u daarvoor 
tevens kosteloos toegezonden. De rekening ontvangt u rond deze tĳd per ge-
scheiden post dan wel per e-mail.

De intekenprĳs van € 49,50 (inclusief kosteloze toezending) geldt nog tot en 
met de maand oktober. Wilt u iemand op deze voordelige mogelĳkheid attent 
maken, verwĳst u hem of haar dan graag naar onze website. Naast het gewone 
intekenen, biedt de website u de mogelĳkheid Bronnen van de euritmie aan ie-
mand te schenken. In november zal deze titel via alle gebruikelĳke boekhan-
delskanalen € 69,50 gaan kosten. Ook via de website van de uitgeverĳ. 
Heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op! 

www.kabeiroi.ch / info@kabeiroi.ch 
– 0nze website bevindt zich de komende maanden nog in de opbouwfase –
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