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‐
‐
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Oprichting OVN, stichting ter bevordering van wetenschappelijk Onderzoek naar de geschiedenis van de
Vrijmetselarij in Nederland;
Start werving van donateurs onder studenten en onderzoekers op het vakgebied, vrijmetselaren en andere
geïnteresseerden ten behoeve van een fonds, waaruit onderzoeksbeurzen kunnen worden verstrekt;
Start uitgave van een nieuwsbrief op het vakgebied in Nederlands en Engels;
Start beantwoorden van informatieaanvragen van studenten, onderzoekers, vrijmetselaren en andere
geïnteresseerden in het vakgebied.
Vorming van een internationaal comité van aanbeveling met hoogleraren op het vakgebied uit Europa,
Amerika en Canada;
Eerste oproep voor kandidaten voor een OVN‐onderzoeksbeurs.
Erkenning als ANBI (algemeen nut beogende instelling) door Belastingdienst, hetgeen betekent dat
donateursbijdragen binnen de daarvoor geldende regels als gift fiscaal aftrekbaar zijn.
Toekenning eerste OVN‐onderzoeksbeurs ad € 1.000,‐ aan een Franse academicus voor verblijf en onderzoek
naar 18de‐eeuwse vrijmetselaarsrituelen in de Kloss‐bibliotheek in het Cultureel Maçonniek Centrum ‘Prins
Frederik’ te Den Haag;
Congres aan de Universiteit Leiden en publicatie congresbundel: Vrijmetselarij in Nederland. Een
kennismaking met de wetenschappelijke studie van een ‘geheim’ genootschap.
Toekenning OVN onderzoeksbeurs ad € 3.000,‐ aan een Nederlandse academicus voor verblijf en onderzoek
naar de relatie tussen vrijmetselarij en muziekgeschiedenis in de 18de en 19de eeuw in diverse Europese
collecties;
Toekenning van een ondersteuning ad € 360,‐ aan een Nederlandse studente voor het opstellen van een
overzicht van uitgevers van maçonnieke publicaties in de 18de eeuw.
Toekenning OVN onderzoeksbeurs ad € 3.000,‐ aan twee samenwerkende Scandinavische onderzoekers op
het vakgebied voor verblijf en onderzoek in het Cultureel Maçonniek Centrum ‘Prins Frederik’ te Den Haag;
Werving van subsidies uit de academische en cultuursector ad. ca. € 35.000,‐ om te besteden aan
inventarisatie, behoud en onderzoek van het culturele erfgoed van de vrijmetselarij en verwante
stromingen;
Lezingenreeks ‘Wetenschappers vertellen over vrijmetselarij’ in het Haags logegebouw;
Internationaal congres in de Koninklijke Bibliotheek en publicatie congresbundel: Masonic and Esoteric
Heritage. A New Perspective for Art and Heritage Policies.
Start diverse erfgoedprojecten: inventarisatie van historische logegebouwen, inventarisatie historische
vrijmetselaarsarchieven, opzet educatieve website.
Internationaal congres in Slot Schwetzingen (Duitsland) en publicatie congresbundel: Symbolism in 18th
Century Gardens. The Influence of Intellectual and Esoteric Currents, such as Freemasonry.
Lezingenreeks over academisch onderzoek naar vrijmetselarij en westerse esoterie in samenwerking met
Aries/Leerstoel GHF, Universiteit van Amsterdam.
Toekenning OVN‐onderzoeksbeurs ad € 1.500,‐ aan een Nederlandse academicus voor onderzoek naar de
relatie tussen vrijmetselarij en kunstgeschiedenis in het Cultureel Maçonniek Centrum ‘Prins Frederik’ te Den
Haag;
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Toekenning OVN‐onderzoeksbeurs ad € 3.500,‐ aan een Nederlandse academicus voor onderzoek naar de
relatie tussen vrijmetselarij en muziekgeschiedenis in diverse Europese collecties;
Voltooiing archiefinventarisatie en publicatie onderzoeksgids: Archiefwijzer maçonnieke archieven. Overzicht
van de historische archieven van Nederlandse vrijmetselaarsloges in openbare collecties;
Vervanging van de gedrukte versie van de nieuwsbrief op het vakgebied door een digitale versie in de vorm
van een weblog (blog): http://stichtingovn.blogspot.com (Engelstalige versie: http://ovnnews.blogspot.com).
Congres in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag: ‘Geheime kennis. De bijzondere bibliotheken en
archieven van maçonnieke en esoterische organisaties in Nederland’;
Praktische ondersteuning aan de leerstoel Vrijmetselarij van de Universiteit Leiden bij de organisatie van een
internationaal congres: ‘The Expression of Freemasonry. It’s Oratory, Poetry, Music, Literature, Art &
Architecture’;
Voorlichtingsdag over doelstellingen en activiteiten van de stichting OVN in het Haags Logegebouw;
Voltooiing educatieve website over de geschiedenis van de vrijmetselarij in Nederland en het academische
vakgebied: www.stichtingovn.nl;
Tweede, uitgebreide druk van de onderzoeksgids Archiefwijzer maçonnieke archieven. Overzicht van de
historische archieven van Nederlandse vrijmetselaarsloges in openbare collecties.
Cursus ‘Het verleden behouden voor de toekomst. Professioneel beheer en subsidiewerving voor
logearchieven, ‐voorwerpen en ‐gebouwen’ voor leden van vrijmetselaarsloges;
Voltooiing archievenproject: praktische ondersteuning bij inventarisatie en passieve conservering van het
historische archief van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij ‘Le Droit Humain’, en
bemiddeling bij overdracht van dit archief als tijdelijk bruikleen aan het Haags Gemeentearchief;
Voltooiing erfgoedproject: inventarisatie van historische logegebouwen van diverse vrijmetselaarsorden in
Nederland uit de periode 1735‐1945;
Cursus ‘Vrijmetselaarsarchieven als bron voor historisch onderzoek’ in samenwerking met het Haags
Gemeentearchief;
Uitbreiding aandachtsgebied van de stichting van ‘vrijmetselarij’ tot ‘vrijmetselarij en verwante stromingen’,
om ook aandacht te kunnen schenken aan verwante broederschappen, waaronder de Odd Fellows en B’nai
‘B’rith, en verwante esoterische organisaties, zoals rozenkruisers, theosofen en antroposofen.
Toekenning OVN‐onderzoeksbeurs ad € 5.000,‐ aan een Nederlandse student voor het opmaken van een
archiefinventaris van het historische archief van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij ‘Le
Droit Humain’;
Oprichting Netwerk Esoterische Collecties Nederland: http://esoterischecollecties.ning.com;
Brandbrief en rapportage aan de Haagse Gemeente en erfgoedsector, als ook loges van de Orde van
Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, inzake de verhuisplannen van de historische
collectie in het Cultureel Maçonniek Centrum ‘Prins Frederik’, welke al 300 jaar onlosmakelijk met de stad
Den Haag verbonden zijn. De brief pleit voor behoud van de collectie in haar cultuurhistorische context en
wetenschappelijke infrastructuur te Den Haag. [Hierna is het verhuisplan voorlopig uitgesteld.]
Viering 10‐jarig jubileum in besloten kring.
Studiemiddag en boekpresentatie ‘Geheim Den Haag. Vrijmetselaarstempels en andere esoterische
gebouwen in Den Haag rond 1900’ in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag i.s.m. uitgeverij De Nieuwe
Haagsche.
Medewerking aan het televisieprogramma Verborgen Verleden van de NTR over de familiegeschiedenis van
bekende Nederlander Arjan Ederveen, die vrijmetselaren in zijn stamboom heeft.
Geen publieksactiviteiten i.v.m. drukke bezetting bestuursleden in dagelijks leven.
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Voltooiing van inventaris ‘Historisch archief van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij ‘Le
Droit Humain’, 1904‐1945’ m.m.v. Haags Gemeentearchief, zodat het archief semi‐openbaar toegankelijk is
voor onderzoek.
Volledige update OVN‐website.
Aanvulling van digitale nieuwsbrief (blog) met social media ( Twitter @stichtingovn.nl).
Erkenning ANBI‐status conform verscherpte regels voor goede doelen door Belastingdienst, hetgeen
betekent dat donateursbijdragen volgens de daarvoor geldende regels fiscaal aftrekbaar zijn.

Gepland
‐ Uitschrijving nieuwe onderzoeksbeurs ad € 5.000,‐ aan een Nederlandse of buitenlandse student voor een
erfgoedproject op het vakgebied;
‐ Studiemiddag i.v.m. presentatie inventaris ‘Historisch archief van de Internationale Orde der Gemengde
Vrijmetselarij ‘Le Droit Humain’, 1904‐1945’ en herhaling cursus ‘Vrijmetselaarsarchieven als bron voor
historisch onderzoek’ i.s.m. Haags Gemeentearchief;
‐ Publicatie congresbundel: The Expression of Freemasonry. It’s Oratory, Poetry, Music, Literature, Art &
Architecture;
‐ Publicatie Beelden van de vrijmetselarij. Verzamelde artikelen en columns van prof.dr. André Hanou.
‐ Derde, uitgebreide editie van Archiefwijzer maçonnieke en esoterische archieven. Overzicht van de
historische archieven van Nederlandse vrijmetselaarsloges en andere esoterische stromingen in openbare en
particuliere collecties;
Algemeen
Naast de bovengenoemde activiteiten beantwoord de stichting OVN jaarlijks vele informatieaanvragen van
particulieren, studenten en academici, vrijmetselaarsloges, monumentenzorg en andere erfgoedinstellingen. De
ontvangen adviesaanvragen hebben voornamelijk betrekking op:
‐ de identificatie van historische objecten en monumenten,
‐ vindplaatsen van relevante bibliotheken en collecties,
‐ behoud en beheer van erfgoed,
‐ deelname aan of financiering van onderzoeksprojecten en publicaties.
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