De Stichting OVN stelt onderzoeksbeurzen beschikbaar voor de academische studie van
de geschiedenis van de Vrijmetselarij en verwante stromingen in Nederland. In 2010 wordt een beurs
beschikbaar gesteld voor de inventarisatie van een belangrijk historisch archief op het vakgebied:

Onderzoeksbeurs voor archiefinventarisatie (€ 5000,‐)

Studenten en onderzoekers (m/v) met relevante vooropleiding of specialisatie
(archiefschool of academische specialisatie archiefwetenschappen,
en/of academisch studietraject Vrijmetselarij of westerse esoterie)
worden uitgenodigd te reageren.

Academische studie van de Vrijmetselarij
De Vrijmetselarij is een inwijdingsgenootschap, dat sinds het begin van de 18de eeuw een belangrijke
invloed heeft gehad op de Europese cultuur. Traditioneel was het lidmaatschap van de Orde van
Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden (1734) voorbehouden aan mannen. Tegen het
einde van de 19de eeuw ontwikkelden zich ook ‘gemengde’ organisaties, waarvan mannen en vrouwen
gelijkwaardig lid waren. In ons land werd in 1904 de eerste loge van de Nederlandse Federatie van de
Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij ‘Le Droit Humain’ opgericht. Vooral de intellectuele en
artistieke avant‐garde sloot zich in het begin van de 20ste eeuw aan bij deze gemengde Orde, waaruit
vervolgens in 1919 het Nederlandsch Verbond van Vrijmetselaren voortkwam. Ook in voormalig
Nederlands‐Indië en andere overzeese gebiedsdelen waren Loges van de verschillende Nederlandse
Vrijmetselaarsorden actief.
De geschiedenis van Vrijmetselarij en verwante esoterische stromingen worden in Nederland bestudeerd
door speciale leerstoelen voor dit vakgebied aan de universiteiten van Leiden en Amsterdam. In
Amsterdam en Den Haag bevinden zich bovendien unieke studiecollecties met relevant materiaal, die
internationale belangstelling genieten. Vrijmetselaarsorganisaties maken hun archieven toegankelijk voor
wetenschappelijk onderzoek door niet‐leden, zodat steeds nieuwe bronnen beschikbaar komen. Fondsen
die onderzoek ook in praktische zin mogelijk maken, zijn echter beperkt.
Onderzoeksbeurzen Stichting OVN
Op initiatief van academici werd de Stichting OVN in 2001 opgericht. Het doel van de Stichting is ‘het
stimuleren van wetenschappelijk onderzoek vanuit alle academische disciplines naar de geschiedenis van
de Vrijmetselarij en verwante stromingen in Nederland en haar voormalige grondgebieden in de periode
vanaf haar ontstaan tot op heden’. Om die doelstelling te bereiken verstrekt de stichting
onderzoeksbeurzen aan studenten, afgestudeerden, promovendi en senior onderzoekers. Daarnaast
verzorgt zij congressen, publicaties en erfgoedprojecten.
De OVN is niet verbonden aan enige Vrijmetselaarsorganisatie, zij is een onafhankelijke organisatie met een
academische doelstelling. Een comité van aanbeveling, bestaande uit hoogleraren uit het vakgebied bij
binnen‐ en buitenlandse universiteiten, adviseert het bestuur.
Meer informatie is te vinden op de website: www.stichtingovn.nl.
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Oproep voor beurskandidaten 2009‐2010
In het komende academische jaar stelt de Stichting OVN opnieuw een beurs ter beschikking, ditmaal voor
de inventarisatie van het historisch archief van de Nederlandse Federatie van de IOGVM ‘Le Droit Humain’
uit de periode 1904‐1945. Werkzaamheden zullen plaatsvinden op de studiezaal van het Haags
Gemeentearchief, waar het archief als tijdelijk bruikleen is ondergebracht. Het beoogde resultaat is een
inventaris die voldoet aan de huidige archiefnormen, die het archief toegankelijk maakt voor onderzoek
door derden.
Het project kan bijvoorbeeld door een student als afstudeerproject worden ingevuld of een meer ervaren
onderzoeker de kans bieden zich verder in dit interdisciplinaire vakgebied te specialiseren. Inhoudelijke
begeleiding van de werkzaamheden wordt verzorgd door de Stichting OVN. (In verband met de
privacywetgeving m.b.t. recente archieven, zal om ondertekening van een discretieverklaring worden
gevraagd.)
Aanvraagprocedure
Geïnteresseerde kandidaten worden opgeroepen om een beursaanvraag in te dienen. Zowel studenten en
afgestudeerden, als promovendi en senior andere onderzoekers komen in aanmerking. Een vooropleiding
archiefschool of academische specialisatie archiefwetenschap, en/of een voltooid academisch studietraject
Vrijmetselarij of westerse esoterie strekt tot aanbeveling.
De beurs bedraagt maximaal € 5000,‐. Dit bedrag kan voorzien in de reis‐ en onkosten, en/of kosten voor
levensonderhoud tijdens de inventarisatiewerkzaamheden. Aanvragen dienen voor 15 mei 2010 te worden
ingediend middels een daartoe bestemd aanvraagformulier. Op alle aanvragen is het Beursreglement van
de OVN van toepassing. Deze bescheiden zijn te verkrijgen via het secretariaat van de OVN,
info@stichtingovn.nl.
Wegwijzer voor het vakgebied
Nog niet bekend met de geschiedenis van de Vrijmetselarij, maar wel geïnteresseerd? De website
www.stichtingovn.nl is een handige wegwijzer. Beknopte teksten belichten de ontwikkeling van de
Vrijmetselarij en links verwijzen naar academische studiecentra en studiecollecties op het vakgebied in
binnen‐ en buitenland. Het onderdeel Archiefwijzer maçonnieke archieven verwijst naar de vindplaatsen
van 18de‐, 19de‐ en 20ste‐eeuwse Logearchieven in Nederlandse openbare collecties, zoals
gemeentearchieven.
De digitale nieuwsbrief (blog), http://stichtingovn.blogspot.com, geeft actuele informatie over lezingen,
cursussen, congressen, tentoonstellingen, publicaties, lopend onderzoek en andere ontwikkelingen op het
vakgebied.
Donateur worden
De onderzoeksbeurzen van de Stichting OVN worden geheel mogelijk gemaakt door steun van individuele
donateurs. Zowel studenten en onderzoekers op het vakgebied, als belangstellende particulieren,
instellingen, verenigingen of bedrijven die affiniteit met het vakgebied hebben, kunnen de activiteiten van
de Stichting OVN steunen als donateur door (jaarlijks) een bijdrage van € 25,‐ of meer toe te zeggen. Als
dank voor hun steun ontvangen donateurs reductie op de kosten van alle door de Stichting OVN verzorgde
activiteiten, waaronder congressen, lezingen en workshops, en op de kosten van OVN‐publicaties.
De Stichting OVN is als cultureel en wetenschappelijk nut beogende instelling opgenomen in de
rangschikking van art. 24, lid 4 van de Successiewet; binnen de daarvoor geldende grenzen is een donatie
als gift fiscaal aftrekbaar. Een aanmeldingsformulier en informatiefolder zijn te verkrijgen via het
secretariaat van de OVN, info@stichtingovn.nl.
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