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Programma en werkgroepen Achter de sluier van de Nieuwe Isis 
 

26 mei 2018, 9.30-17.00 uur, Elisabeth Vreedehuis, Riouwstraat 1, Den Haag 

 

9.30 uur: Inloop met koffie en thee 
Opgeven voor de werkgroepen 

10.00 uur: Theaterzaal: 
Opening door Marieke Cooiman en verhaal over de nieuwe Isis, verteld door Frans 
Lutters. 

10.30 uur: De sluier van de nieuwe Isis Jana Loose 

In de verborgenheid van tempels en graven uit het Oude Egypte waren overal 
beelden te vinden, die beleefd werden als imaginaties van Isis als de grote 
hemelgodin. Daarbuiten, in de natuur en in het dagelijkse bestaan, was men in staat 
bepaalde krachtwerkingen van Isis te ervaren of op te roepen. Isis was toen wakker 
en alomtegenwoordig. De legende van de nieuwe Isis bevat nieuwe imaginaties die 
passen bij onze tijd. Wat vinden we daarin gespiegeld, hoe zoeken wij nu de nieuwe 
Isis en wat vraagt zij van ons? 

11.15 uur: Euritmie, de twee Isis-spreuken 
door de groep van Irene Pouwelse. Spraak Manjo Joosten en Caroline Bruggemans 

11.30 uur: Pauze 

11.50 uur: Euritmie met de zaal Ghiti Brinkman 

12.00 uur: Typhoon-monoloog Roel Adam 

12.10 uur: De transformatie van de papieren kroon Dieter Hammer 

Ik heb de papieren kroon mijn halve leven gedragen en vind ze nog steeds heel 
mooi. Het is de schoonheid van heldere wiskundige structuren en hun 
berekenbaarheid. Dit geeft houvast in het dagelijkse leven met techniek. Tot je 
erachter komt dat zekerheid iets anders is dan zingeving. Voor het laatste moet je 
begrijpen wat zich achter de sluier van de zintuiglijk waarneembare wereld afspeelt. 
Je begint een lange zoektocht naar de gouden kroon met vele obstakels en valkuilen. 
In de wereld van de papieren kroon heb je voldoende aan je intellect. Je leeft in de 
illusie die de materie je voorspiegelt. Nu moet je leren om het abstracte dode denken 
te transformeren naar een levend denken dat zich oriënteert aan concrete 
fenomenen en individuele mensen. 

12.30 uur: Het oplossen van de wereld van Typhoon door de spraak Manjo Joosten 

13.00 uur: Lunch 

13.30 uur: Euritmie met de zaal Ghiti Brinkman 

13.40 uur: Wie is de nieuwe Isis? Danielle van Dijk 

Wie is eigenlijk de nieuwe Isis of moeten we zeggen: welke kracht is de essentie van 
de nieuwe Isis? In haar lezing gaat Danielle dieper in op deze belangrijke vragen. De 
nieuwe Isis heeft alles te maken met het ‘Christus-in-mij’. Het gaat over echtheid en 
zelfkennis, over liefde en de weg van het hart. Het is de aloude weg van de Gnosis, 



2 
 

maar nu in een nieuw licht: het licht van de bewustzijnsziel. Rudolf Steiner heeft in dit 
verband opmerkelijke uitspraken gedaan. In het oude Egypte was de farao als 
ingewijde de zoon van Isis. Nu zijn wij allemaal zonen en dochters van de nieuwe 
Isis. Onze inwijding vindt plaats in het dagelijks leven, in de relaties die we hebben 
en in het werk dat we doen. 

14.10 uur: Uitleg werkgroepen 

14.20 uur: Werkgroepen: 

1. Isis in Nederland Karel Post Uiterweer 

Maria Schindler verbindt in haar boek over Europa en de sterren het teken Maagd 
met Nederland en België en met de bewegingszin. Van oudsher werd het teken 
Maagd met de godin Isis verbonden en met Demeter; in de verhalen over beide 
godinnen wordt de afdaling van de kosmische wijsheid naar de aarde weergegeven. 
Lucifer heeft Isis en haar wijsheid naar het graf van de sterren verbannen, waar de 
mens er niet meer bij kon. Als de kosmische wijsheid die ooit op aarde neerdaalde, 
na het Kali Yuga weer binnen bereik komt, wat betekent zij dan voor Nederland? 
“God schiep de wereld, behalve Nederland want dat hebben de Nederlanders zelf 
gedaan.” Als dit bekende gezegde enige waarheid bevat, welke vragen stelt de 
nieuwe Isis dan aan onze omgang met de aarde, het element dat bij uitstek met de 
Maagd verbonden is? 
Het teken Maagd is verbonden met beweeglijkheid en de planetenkrachten van 
Venus en Mercurius. In gesprek en kunstzinnig wil ik hier met de deelnemers op 
ingaan. 

2. Het kind en de elementaarwezens Henny Ruessink 

In de legende krijgt de Nieuwe Isis uiteindelijk het ware wezen van haar kind 
aangereikt door een groep natuurgeesten, wezens van elementaire aard. Deze 
wezens hebben blijkbaar veel van doen met de ontwikkeling van de toekomstige 
mens. Hoe kunnen we dit (leren) begrijpen? In de werkgroep wil ik graag deze 
‘onzichtbare’ werkers in de levenswereld van mens en natuur onder de aandacht 
brengen o.a. door over een aantal wezensontmoetingen in het landschap te 
vertellen, door het doen van euritmie en door met een meditatie (hopelijk buiten), een 
stimulans te geven om zelf in dit gebied, ‘het levenskleed van Moeder Aarde’, aan 
het werk te gaan. De ontwikkeling van mens en aarde gaan immers hand in hand. 

3. Novalis en de nieuwe Isis legende Frans en Ineke Lutters 

Novalis schreef de – slechts fragment gebleven – roman ‘De leerlingen van Sais’. In 
de werkgroep zullen we de actualiteit van deze roman bespreken en kunstzinnig 
verwerken in samenhang met de nieuwe Isis legende. 

4. De transformatie van de papieren kroon: 
Hoe doe je dit? Dieter Hammer 

Sinds het begin van het tijdsperk van de bewustzijnsziel in de 15e eeuw heeft het 
intellectuele denken een geweldige ontwikkeling ondergaan, waaraan wij o.a. de 
moderne natuurwetenschap en techniek te danken hebben. Maar het achterliggende 
denken is dood of schaduwachtig, omdat het abstract is, vervreemd van de realiteit 
van mens en natuur. Daar hebben wij allemaal last van. De nieuwe Isis kan de 
papieren kroon in de gouden kroon transformeren door met behulp van de 
natuurgeesten weer ontvankelijk te worden voor de etherische wereld. In het denken 
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is dit de overgang van dood naar rein en levend denken. Dit is wat ons in de huidige 
tijd te doen staat. Aan de hand van oefeningen zullen wij proberen om de 
verschillende manieren van denken beleefbaar te maken. 

5. Hoe maken we taal levend? Frits Burger 

Het verhaal van de nieuwe Isis roept ons op om een nieuwe en levende manier te 
vinden om met taal om te gaan. Maar hoe doen we dit? Spelen met woorden is een 
mooi begin en dit is wat wij – na een korte inleiding in de weg van Linguarhei (Taal 
Stroomt) – willen doen. 

6. De slapende Isis achter het 
beeld van de Mensheidsrepresentant. Boudewijn van Sluijs 

Het verhaal van de nieuwe Isis, dat Rudolf Steiner 1918 als een imaginatieve 
verbeelding vertelde, geeft ons een indruk van de situatie waarin Isis in de moderne 
tijd is terechtgekomen. Het is eigenlijk één groot raadsel wat ons wordt opgegeven. 
Als je probeert er iets van te begrijpen, ontdek je al snel dat het alles te maken heeft 
met de tijd waarin wij leven. Om verder te komen staan wij allen voor de taak om de 
sluier van Isis op te lichten. Hoe zou het ons tegenwoordig kunnen lukken om haar 
iets vanuit onszelf te schenken opdat zij vervolgens ook kan ontwaken? 
In de werkgroep onderzoeken we de omstandigheden waardoor de nieuwe Isis actief 
kan worden. Dit doen we na de inhoudelijke presentatie in gesprek en in een 
kunstzinnige activiteit: ontwerpen in dialoog met de waarneming. 

7. Sprookjes en Isis Rita en Kees Veenman 

Wat staat er te gebeuren als de koningszoon in de laatste kamer de beeltenis ziet 
van de koningsdochter van het gouden dak? “Mijn liefde voor haar is zo groot, zelfs 
als alle bladeren aan de boom tongen waren zouden ze het nog niet onder woorden 
kunnen brengen.” 
Uit het sprookje van Grimm ‘De trouwe Johannes’ zijn doorzettingsvermogen en 
trouw, maar ook onbegrip dat tot verstening leidt, motieven die ons op weg helpen bij 
het zoeken naar de nieuwe Isis. Samen proberen we de beeldtaal van het sprookje 
te verstaan en dan zullen de beproevingen van de koningszoon wegwijzers blijken te 
zijn voor onze eigen zoektocht. Er is ruimte voor gesprek. 
In het werken met pastelkrijt zullen we aansluiten bij het motief “De koningsdochter 
van het gouden dak”. We sluiten af met een kleurmeditatie. 

16.30 uur: Gouden appeltjes 

16.45 uur: Euritmie, de twee Isis-spreuken door de groep van Irene Pouwelse met 
daartussen een derde spreuk 
Spraak Manjo Joosten en Caroline Bruggemans 

17.00 uur: Afsluiting 

 

Aanbevolen literatuur: 
• Rudolf Steiner, Mysterienwahrheiten und Weihnachtsimpulse; Alte Mythen und ihre 
Bedeutunung. GA 180; 6.1.1918 
• Rudolf Steiner, Die Brücke zwischen Weltgeistigkeit und dem Physischen des 
Menschen. GA 202; 24.12.1920 
• Alice Woutersen http://zonnejaar.antrovista.com/index.php?item=259 


