
Recensie van het boek van Wilfried Hammacher over HET ONTWAKEN DER ZIELEN 
een inleiding tot Rudolf Steiners 4e mysteriedrama 

In de pauze van de recente opvoering van het vierde Mysteriedrama in Amsterdam, op 5 november 
2022, was bovengenoemd boek van Hammacher te koop. Er lag zelfs serie van vier boeken van zijn 
hand, over het eerste t/m het vierde drama, alle uitgegeven door het Drempeltheater. Wat een 
project om aan te beginnen en tot een goed einde te brengen. Visie, moed en volharding zijn 
daarvoor nodig geweest. 

Na de opvoering  op 5 november 2022 heb ik het boek gekocht dat een inleiding is tot vierde 
mysteriedrama. De soepele vertaling door Tineke Croese is heel preKg leesbaar. Mede daardoor is 
het een fijn boek geworden  om in te grasduinen, zowel voorafgaande als volgend op de opvoering 
van het betreffende drama. Na de opvoering is het een feest van herkenning, omdat je bepaalde 
teksten die je leest, zojuist hebt horen uitspreken, vooraf is het een goede voorbereiding op de 
teksten die je zult horen uitspreken. En je krijgt een beter begrip van wat er eigenlijk gaande is. 
Voor mij werd helder hoe in het eerste en tweede tafereel drie benaderingen zichtbaar worden die 
voorlopig onverenigbaar zijn. Het basisthema van het drama komt sterk naar voren: het samengaan 
van geestelijke doelstellingen en concrete daden. Dat blijkt niet eenvoudig te zijn. 

In het boek, verluchOgd met foto’s van de huidige spelers, gemaakt door Ad Dekkers, staan vele korte 
fragmenten van de tekst van het drama. Die kun je rusOg in je opnemen, nog eens herlezen en dan 
lezen wat Hammacher erover te zeggen heeQ. Hij legt een enkele keer zelfs verbanden met de 
voorafgaande drama’s, zodat iets van de structuur van het geheel zichtbaar wordt. 

Als een van de eerdere drama’s weer wordt opgevoerd, zal ik zeker vooraf de begeleidende inleiding 
van Hammacher doornemen. Gezien al het werk dat het uitbrengen van de vier boeken heeQ gekost, 
is de prijs wonderlijk laag: € 15. Ik wens de boeken van Hammacher een brede lezerskring toe!  
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